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A k a d é m i a i  Kö z l ö n y
1985. évi XXXIV. évfolyamához

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ*
A

Akadémiai dolgozók lakásépítésének támogatásáról 123 (8) 
Az akadémiai intézmények magasabb vezető állású dolgozói 

és helyettesei anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 
13/1983. (A. K- 13.) MTA —F. sz. utasítás módosításáról 
2 ( 1)

Az akadémiai intézmények magasabb vezető állású dolgozói 
és helyettesei anyagi érdekeltségi rendszer keretében 
történő jutalmazásának kifizetési időpontjáról, és más 
jutalmaktól való elhatárolásáról 68 (5)

Az akadémikusok és a tudományos fokozattal rendelkező 
demográfiai vizsgálatáról 24 (2)

1985. évi Akadémiai Almanach megjelentetéséről 174 (12) 
1985. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 138 (10) 
1985. évi Akadémiai Ifjúsági Díjak odaítéléséről 124 (8) 
Akadémiai Újságírói Díj alapításáról 122 (8)
Akadémiai tag osztályhoz tartozása megváltoztatására 

vonatkozó eljárásról 160 (11)
Alkalmi bizottság kiküldéséről a geodéziai tudomány hely

zetelemzése megvitatására 123 (8)
Az Akadémia 1985. évi közgyűlési határozat javaslatának 

szövegéről 137 (10)
Alélnökök tevékenységi körének megállapításáról 159 (11)

A
Ailatorvostudományi kutatások helyzetéről és feladatairól 

210 (15)

B

Bököny Sándor levelező tag osztályba sorolásáról 159 (11)

E

Egyes akadémiai bizottságok elnökeinek megbízatásáról 
173 (12)

Egyes kitüntetésekről szóló utasítások módosításáról 152 
( 11 )

Elnökségi alkalmi bizottságok kiküldéséről 217 (15) 
Elnökségi állandó bizottságok és az akadémiai területi 

bizottságok összetételének jóváhagyásáról 210 (15) 
Elnökség egyéb állásfoglalásai 24 (2)
Elnökségi egyéb állásfoglalásai 39 (3)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 106 (7)
Elnökség egyéb állásfoglalása 139 (10)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 175 (12)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 218 (15)
Elnökség 1985. évi Almanachjának kiadásáról 105 (7) 
Elnökség 1984. 1. félévi munkatervéről 38 (3)
Elnökség 1985. II. félévi munkatervéről 172 (12)
44/1971. sz. elnökségi határozat módosításáról 161 (11) 
Elnökséghez közvetlenül tartozó nem kormányzati nemzet

közi tudományos szervezetek tagságáról 172 (12) 
Elnökségi tagok kooptálásáról 172 (12)

* A címet követő szám az oldalszámot, zárójelben levő 
szám a közlöny számát jelzi.

F

Felhívás betöltendő állásokra 39 (3) 
Földrajztudomány helyzetéről 24 (2)

Q

Gazdasági szervezetek tulajdonforma és gazdálkodási (vál
lalatvezetési) forma szerinti osztályozásáról 98 (6) 

Gazdálkodó szervezetek egységes statisztikai számjelének 
változásáról 100 (6)

Geodéziai tudomány helyzetéről 160 (11)

Gy

Gyakorlatban alkalmazható műszaki megoldású szellemi 
alkotásokkal kapcsolatos akadémiai eljárás szabályozá
sáról 3(1)

I

Intézeti Tanácsok kísérleti létrehozásáról 208 (15)

J
Jelentkezési felhívás a Budapesti Műszaki Egyetem szak

mérnöki szakokra 148 (10)
lelentősebb beruházások adatszolgáltatásának teljesítéséről 

92 (6)

K

1986. évi könyvkiadási keretek megállapításáról 105 (7)
Közép távú kutatási beszámolók és tervek készítéséről 

201/1981.
(M. K- 4.) MM —MTA számú együttes utasítás módosí
tásáról 153 (11)

Kutatóhelyi tudományos vezetőkre vonatkozó követelmény
rendszer közzétételéről 2(1)

Külföldi kiküldetések tervezésének, előkészítésének, meg
szervezésének és a tapasztalatok hasznosításának rend
jéről 42 (4)

M

Magyar és idegen nyelvű folyóiratok felülvizsgálata tárgyá
ban hozott 27/1982. sz. elnökségi határozat végrehajtá
sáról 104 (7)

Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkár- 
helyetteseinek kinevezéséről 128

Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való 
megerősítéséről 128 (9)

Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és főtitkárhelyet
tesei, valamint hivatalvezetője felügyeleti jogkörének 
megoszlásáról 130 (9)

Magyar Tudomány című folyóirat szerkesztőbizottságának 
összetételéről 160 (11)

Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Ellátási Szolgálata 
átszervezéséről szóló 8/1984. (A. K. 9.) MTA —F. sz. 
utasítás módosításáról 203 (14)



II AKADÉMIAI KÖZLÖNY

Magyar Tudományos Akadémia 1985. évi közgyűlési hatá
rozata végleges szövegének megállapításáról 154 (11)

Magyar Tudományos Akadémia 1985. évi statisztikai beszá
molórendszeréről 12 (1)

MTA testületi bizottságai újjáválasztásának irányelveiről 
139 (10)

MTA testületi bizottságai újjáválasztásának irányelveiről 
139 (10)

4/1975. (A. K. 9. (MTA —F. sz. utasítás hatályon kívül 
helyezéséről 44 (4)

Munkaviszonyban, munkaköri kötelezettség teljesítéseként 
alkotott tudományos művek felhasználásáról és a szerzői 
jogdíjáról szóló 2/1977. (A. K. 5.) MTA—F. sz. utasítás 
módosításáról 190 (13)

N
Nagy Elemér levelező tag áthelyezéséről a VI. Osztályra 

218 (15)
Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság Publikációs Szak

szerkesztőségének magyarországi telepítéséről és műkö
déséről 92 (6)

S
Saját személygépkocsi hivatalos célú használatáért általány

térítésben részesíthető munkakörökről 152 (11)
Saját személygépkocsi hivatalos célú használatáért általány

térítésben részesíthető munkakörökről 170 (12)

Sz

Szakközgazdász képzésről 184 (12)
Szolgálati útlevelek és szolgálati célú kiutazási engedélyek 

rendeltetésnek megfelelő felhasználásáról, nyilvántartá
sáról és őrzéséről 8 (1)

O
Országos Tudományos Kutatási Alapról 200 (4)
Országos Tudományos Kutatási Alap felhasználásáról 201 

(14)

P
Pályázati felhívások 26 (2)
Pályázati felhívás a dubnai Egyesített Atomkutató Intézet

ben (Szovjetunió) 1986. évben megkezdhető, egy évnél 
hosszabb időtartamú munkavállalásra 124 (8)

Pályázati felhívás gazdasági igazgatói állás betöltésére 
194 (13)

Pályázati felhívás korszerű mikroszámítógépes operációs 
rendszer környezetében működő adatbáziskezelő eszkö
zeinek fejlesztésére 39 (3)

Pályázati felhívás 1986. évi kutatási jutalmakra 195 (13) 
Pályázati felhívás újítók és feltalálók országos verseny- 

pályázatára 54 (4)
Pályázati felhívás az Országos Tudományos Kutatási Alap

ból támogatás elnyerésére 204 (14)
Pályázat vendégkutatói állásra 87 (5)
Pályázat Ifjú Feltalálók Világkiállításán való részvételre 

88 (5)

T

Tanfolyami szakoktatásra vonatkozó statisztikai adatszol
gáltatás módosításáról 176 (12)

Tájékoztató adatgyűjtés megszüntetéséről 219 (15) 
Tájékoztató az AKADIMPEX külkereskedelmi jogosultságá

ról 205 (14)
Tájékoztató az Ipari Termékek Jegyzékének alkalmazásáról 

139 (10)
Tájékoztató kandidátusi fokozatok odaítéléséről 44 (4) 
Tájékoztató kandidátusi fokozatok odaítéléséről 106 (7) 
Tájékoztató kandidátusi fokozatok odaítéléséről 139 (10) 
Tájékoztató kandidátusi fokozatok odaítéléséről 190 (13) 
Tájékoztató az Országos Ösztöndíj Tanács által meghirdetett 

tanulmányi ösztöndíjakról 68 (5)
Tudományos kutatásra fordított tényleges összegek tisztá

zására kiküldött alkalmi bizottság munkájáról 128 (9) 
Tudományos Minősítő Bizottság egyes tagjainak felmentésé

ről, illetőleg kinevezéséről 104 (7)
Tudományos Minősítő Bizottságnak a minősítéssel és a tudo

mányos továbbképzéssel kapcsolatos tapasztalatairól, 
valamint az Elnökségnek a TMB feletti felügyeleti tevé
kenységéről 136 (10)

Tudományos Minősítő Bizottság egyes tagjainak felmenté
séről, illetőleg kinevezéséről 208 (15)

Tudós Klub Tanácsa tagjainak és titkárának megbízásáról 
174 (12)

U

Újításokról szóló 10/1983. (V. 12.) MT sz. rendeletnek és a 
szolgálati találmányért járó díjazásról és a találmányok
kal kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 11/1983. 
(V. 12.) MT sz. rendeletnek a közreműködésre vonatkozó 
rendelkezései egységes végrehajtására 163 (11)

Új tudományos eredmények értékelésére kiküldött alkalmi 
bizottság jelentéséről 122 (8)

V

Vállalatok előzetes besorolása 68 (5)
Végző központi tudományos ösztöndíjasok munkába állítá

sával kapcsolatos feladatokról 129 (9)



AKADÉMIAI KÖZLÖNY III

SZÁMMUTATÓ*
Törvények, törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek és határozatok, miniszteri rendeletek és utasítások, az MTA 

Elnökségének határozatai, az MTA elnökének és főtitkárának utasításai, egyéb hivatalos közlemények.

11/1984. (A. K. 1985. 1.) MTA —F. sz. utasítás 2 (1)
12/1984. (A. K. 1985. 1.) MTA —F. sz. utasítás 2 (1)
13/1984. (A. K. 1985. 1.) MTA—F. sz. utasítás 3 (1) 
14/1984. (A. K. 1985. 1.) MTA —F. sz. utasítás 8 (1)

1/1985. (A. K. 4.) MTA —F. sz. utasítás 42 (4)
2/1985. (A. K. 4.) MTA —F. sz. utasítás 44 (4)
3/1985. (A. K. 6.) MTA-F. sz. utasítás 92 (6)
4/1985. (A. K. 11.) MTA—F. sz. utasítás 152 (11)
5/1985. (A. K. 11.) MTA —F. sz. utasítás 152 (11)
5/1985. (A. K. 11.) MTA—F. sz. utasítás 170 (12)
6/1985. (A. K. 13.) MTA—F. sz. utasítás 190 (13)
7/1985. (A. K. 14.) MTA —F —EÜM—MÉM —MM

sz. együttes utasítás 201 (14) 
8/1985. (A. K. 14.) MTA—F. sz. utasítás 203 (14)
9/1985. (A. K. 15.) MTA —F. sz. utasítás 208 (15)

26/1985. sz. Ein. határozat 159 (11)
27/1985. sz. Ein. határozat 160 (11)
28/1985. sz. Ein. határozat 160(11)
29/1985. sz. Ein. határozat 160 (11)
30/1985. sz. Ein. határozat 161 (11)
32/1985. sz. Ein. határozat 172 (12)
33/1985. sz. Ein. határozat 173 (12)
34/1985. sz. Ein. határozat 174 (12)
35/1985. sz. Ein. határozat 174 (12)
36/1985. sz. Ein. határozat 174 (12)
37/1985. sz. Ein. határozat 174 (12)
38/1985. sz. Ein. határozat 210 (15)
39/1985. sz. Ein. határozat 210 (15)
40/1985. sz. Ein. határozat 217 (15)
41/1985. sz. Ein. határozat 218 (15)

46/1984. sz. Ein. határozat 24 (2)
47/1984. sz. Ein. határozat 24 (2)
49/1984. sz. Ein. határozat 38 (3)

3/1985. sz. Ein. határozat 104 (7)
4/1985. sz. Ein. határozat 105 (7)
5/1985. sz. Ein. határozat 106 (7)

10/1985. sz. Ein. határozat 122 (8)
11/1985. sz. Ein. határozat 122 (8)
12/1985. sz. Ein. határozat 123 (8)
16/1985. sz. Ein. határozat 128 (9)
17/1985. sz. Ein. határozat 129 (9)
20/1985. sz. Ein. határozat 136 (10)
22/1985. sz. Ein. határozat 138 (10)
23/1985. sz. Ein. határozat 139 (10)
24/1985. sz. Ein. határozat 154 (11)
25/1985. sz. Ein. határozat 159 (11)

* A jogszabály (elnökségi határozat) számát követő szám 
az oldalszámot, a zárójelben lévő szám a közlöny számát 
jelzi.

1/1985. TMB számú tájékoztató 139 (10)
2/1985. TMB számú tájékoztató 139 (10)
3/1985. TMB számú határozat 190 (13)

18/1985. sz. NET határozat 128 (9)
111/1985. (Műv. K. 13.) MM-MTA együttes

utasítás 153(11)
1035/1985. (VI. 6.) MT határozat 128 (9)
1061/1985. (XI. 22.) MT határozat 208 (15)
6001/1985. (A. K. 5.) MTA —F. sz. elvi állás-

foglalás 68 (5)
7001/1985. Lakásügyi Bizottsági irányelvek 123 (8)
7001/1985. (SZK. 6.) OTH-PM-OMFB sz.

irányelve 163(11)
8001/1985. (SK. 4.) KSH. sz. tájékoztató 139 (10)
8004/1985. (SK. 7.) KSH. sz. tájékoztató 176 (12)
8005/1985. (SK. 12.) KSH. sz. tájékoztató 219 (15)
8014/1985. (SK. 12.) KSH. sz. tájékoztató 92 (5)
9004/1985. (SK. 2.) KSH. sz. közlemény 98 (5)
9005/1985. (SK. 2.) KSH. sz. közlemény 100 (5)

22030/38/1984. sz. közlemény 12 (1)
30020/1985. sz. TPB határozat 200 (14)
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XXXIV. (1985.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A k a d é m i a i  K ö z l ö n y
A Magyar Tndományes Akadémia Hivatalos Lapja

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

KÖZPONTI  HIVATALA

Közlemények 22.030/38/1984. sz. a Magyar Tudományos Akadémia 1985. évi statisztikai
közlemény beszámolórendszeréről ....................................... ........  12

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és mb. fő
titkárának, valamint a Tudományos Minősítő Bizott
ság elnökének és titkáiának fogadóórája .................. 21

TARTALOM
Jogszabályok 11/1984. (A. K. 1985. 1.) az akadémiai intézmények magasabb vezető állású dol-

MTA-F sz. utasítás gozói és helyettesei anyagi érdekeltségi rendszeréről
szóló 13/1983. (A. K. 13.) MTAF sz. utasítás módo
sításáról ........................................................................  2

12/1984. (A. K. 1985. 1.) a kutatóhelyi tudományos vezetőkre vonatkozó köve- 
MTA-F sz. utasítás telményrendszer közzétételéről ...................................  2

13/1984. (A. K. 1985. 1.) a gyakorlatban alkalmazható műszaki megoldású szelle- 
MTA-F sz. utasítás mi alkotásokkal kapcsolatos akadémiai eljárás sza

bályozásáról ................................................................. 3

14/1984. (A. K. 1985. 1.) a szolgálati útlevelek és szolgálati célú kiutazási enge- 
MTA-F sz. utasítás délyek rendeltetésnek megfelelő felhasználásáról,

nyilvántartásáról és őrzéséről ................................... 8



2 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1985. január 31.

J o g sza b á ly o k

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának
11/1984. (A. K. 1985. 1.) MTA-F számú

u t a s í t á s a

az akadémiai intézmények magasabb vezető 
állású dolgozói és helyettesei anyagi 

érdekeltségi rendszeréről szóló
13/1983. (A. K. 13.) MTA-F sz. utasítás 

módosításáról

A Közalkalmazottak Szakszervezetével egyet
értésben az alábbi utasítást adom ki.

!•§

Az akadémiai intézmények magasabb vezető 
állású dolgozói és helyetteseik anyagi érdekeltségi 
rendszeréről szóló 13/1983. (A. K. 13.) MTA-F 
számú utasítás (a továbbiakban: U.) 6. §-ának (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jutalom nagyságát a főosztályok az ága
zati szakszervezet központi szerve, az igaz
gatók pedig az intézményi szakszervezeti 
bizottság véleményének figyelembevételé
vel állapítják meg.’'

2.§

Az U. 10. §-ának számozása 10. § (1) bekezdése 
változik és a paragrafus a következő (2) bekezdéssel 
egészül ki:

„(2) Ha a komplex jutalom összegét az (1) 
bekezdésben foglaltak szerint tervezik meg
állapítani, a 6. § (4) bekezdésében foglalt 
szabályt ebben az esetben is alkalmazni 
kell.”

3. §
Az U. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép:
„A komplex jutalmazás és a jutalmazás forrásai:

— a részesedési alap jutalmazásra fordítható 
része,

— a maradványérdekeltségű állami megbízá
sokból a személyi ösztönzésre jutó rész,

— a béralapban jutalmazásra tervezett összeg, 
és a tárgyévben a béralapban elért meg
takarítás,

— az előző évi béralap maradványának jutal
mazásra fordítható része,

— egyéb — a felügyeleti szerv által biztosí
tott — forrás.”

4-§

Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba.

Láng István s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
12/1984. (A. K. 1985. 1.) MTA-F számú

u t a s í t á s a
a kutatóhelyi tudományos vezetőkre 

vonatkozó követelményrendszer közzétételéről

1 -  §

A kutatóhelyi tudományos vezetőkre vonatkozó 
követelményrendszerről szóló irányelveket jelen 
utasítás mellékleteként közzéteszem.

2 -  §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. 
Egyidejűleg a kutató fejlesztő munkát végző 
tudományos dolgozók egységes követelmény- 
rendszeréről és az egyéni munka- és tovább
képzési tervekről szóló 8/1976. (A. K. 11.) 
MTA-F sz. utasítás hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyzet utasításnak a II./13., 
14., 16., 17., 18., 19. és 20. pontjait, valamint 
a kezdő kutatók munkatervének elkészítéséhez 
kiadott irányelveket a kutatóintézetek vezetői 
az általuk kiadásra kerülő követelményrendszer 
készítésénél — az intézmény sajátosságainak 
figyelembevételével — alkalmazzák,

Láng István s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 

i r á n y e l v e i
a kutatóhelyi tudományos vezetőkre 

vonatkozó követelményrendszerről

A Tudománypolitikai Bizottságnak a kutató
helyi vezetőkre és a kutatókra vonatkozó követel
ményrendszerről szóló 30.007/1984. számú határo
zatának végrehajtására a Közalkalmazottak Szak- 
szervezetével egyetértésben az alábbiakat ren
delem:

Az utasítás hatálya kiterjed a főtitkár és a 
főtitkárhelyettesek kinevezési, illetőleg megbízási 
hatáskörébe tartozó kutatóintézeti főigazgatókra, 
főigazgatóhelyettesekre és igazgatókra. A főigaz
gatók, igazgatók kinevezési hatáskörébe tartozó 
kutatóhelyi tudományos vezető részére — a munka
helyi sajátosságok figyelembevételével — a kutató
helyek vezetői határozzák meg a követelményeket.

A vezetői követelményrendszer célja a személy
zeti politika általános elveinek érvényesítésével 
az állami személyzeti munkáról szóló 1019/1974. 
(V. 2.) Mt. számú határozat hatékony végrehajtá
sának elősegítése a kutatás területén.

A követelményrendszer eszközül szolgál:
— a kutatóhely-vezetői alkalmasság elbírálásához 

munkaviszony létesítésekor;
— határozott időre szóló vezetői megbízásnál a 

feladatok konkrét meghatározásához, vezetői
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megbízás lejártakor a vezetői munka értékelésé
hez, a vezetői megbízás meghosszabbításához; 

— személyi minősítéshez, tudományos minősítési 
eljáráshoz.

/. Általános követelmények

Az MTA kutatóhelyein az a felsőfokú (egyetemi) 
végzettségű, tudományos fokozattal rendelkező, szo
cialista rendszerünk iránt elkötelezett szakember 
kaphat vezetői megbízást, aki kiemelkedő tudomá
nyos munkásságon alapuló nemzetközi és hazai 
szakmai tekintéllyel, az irányító, koordináló mun
kához szükséges szervezési képességekkel, a tudo
mányterülete nemzetközi kapcsolatainak ápolásához 
és képviseletéhez szükséges idegen nyelvtudással, 
iskolateremtő képességgel, igazgatási, gazdasági és 
vezetési ismeretekkel rendelkezik. A megbízás elő
feltétele a büntetlen előélet.

II. A főigazgatókkal, főigazgatóhelyettesekkel 
és igazgatókkal szembeni követelmények

A kutatóhelyi vezetőkkel szemben követelmény, 
hogy

— kimagasló tudományos felkészültségének 
megfelelően végezzen rendszeres, egyéni kutató
munkát, törekedjék tudományos ismereteinek rend
szeres közlésére, kutatási eredményeinek legmeg
felelőbb formában történő átadására. Lehetőségek
hez mérten vegyen részt az egyetemi oktatómun
kában, valamint a tudományos közéletben;

— legyen képes hozzájárulni a tudomány fejlő
dését és a társadalmi-gazdasági szükségletek kielé
gítését szolgáló kutatási elgondolások, koncepciók, 
programok kidolgozásához;

— eredményesen vegyen részt a kutatóhely 
tervfeladatainak kidolgozásában, megfogalmazásá
ban és a célkitűzések megvalósításában, legyen 
képes az intézmény kutatási tevékenységének ter
vezésében, a tudomány, a társadalmi-gazdasági- 
kulturális fejlődés szükségleteiből levezethető priori
tások érvényesítésére az intézeti lehetőségek, adott
ságok figyelembevételével;

— rendelkezzen az intézet vezetéséhez szüksé
ges igazgatási, gazdasági és vezetési ismeretekkel, 
a vezetői tevékenységhez szükséges személyes kva
litásokkal;

— legyen tájékozott a tudománypolitikai dön
tésekről, a társadalmi-gazdasági környezet válto
zásairól a kutatásokkal szembeni társadalmi igé
nyekről;

— segítse a kutatási eredmények hasznosítását 
és működjön együtt a megvalósításuk szempontjá
ból érdekelt szervekkel (kutatóintézetekkel, egye
temekkel, társadalmi és gazdasági szervezetekkel), 
fejtsen ki tudományos kezdeményező, vállalkozó és 
szervező tevékenységet, gondoskodjon a nemzet
közi kötelezettségek és szerződéses kutatások szín
vonalas és eredményes teljesítéséről;

— rendelkezzen a tudományága képviseletéhez 
és az intézmény nemzetközi kapcsolatainak ápolá

sához szükséges nyelvtudással úgy, hogy legalább 
egy világnyelvből előadóképes legyen, egy másik 
idegen nyelvből pedig tárgyalóképes legyen;

— irányítsa az intézmény szakmai és vezetői 
utánpótlásának nevelésére irányuló munkát, for
dítson gondot a tehetségek felkutatására és támo
gatására, a vezetői utánpótlás biztosítására, segítse 
elő tudományos iskolák megteremtését;

— fordítson gondot az intézmény személyzeti 
tevékenységére, a minősítési követelmények érvé
nyesítésére, a mobilitás fokozására, a politikai 
nevelőmunka színvonalának növelésére;

— törekedjen arra, hogy az intézmény irányí
tásában érvényesüljön a döntések előkészítésének 
nyíltsága és demokratizmusa, a feltételek és a végre
hajthatóság mérlegelésének gondossága, a tanács
adó, véleményező és állásfoglaló testületek szerepe 
és hatása, az információ-továbbítás színvonala és 
pontossága; a társadalmi szervekkel történő jó 
együttműködés;

— fordítson gondot az intézmény részére bizto
sított anyagi javakkal történő ésszerű gazdálko
dásra, a racionális takarékosságra, az anyagi esz
közök szerződéses úton történő bővítésére;

— törekedjen a felsőbb szervek határozatainak 
pontos végrehajtására, a Központi Hivatal és az 
intézmény jó kapcsolatának kialakítására;

— rendelkezzék magas szintű politikai-ideoló
giai tájékozottsággal és képzettséggel, fejtsen ki 
magas szintű társadalmi-közéleti tevékenységet és 
aktivitást, emberi magatartásával, egyéni példával 
is formálja a kollektíva magatartását, segítse a tár
sadalmi szervek eredményes tevékenységét.

Láng István s. k.
mb. főtitkár

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
13/1984. (A. K. 1985. 1.) MTA-F sz.

u t a s í t á s a
a gyakorlatban alkalmazható műszaki 

megoldású szellemi alkotásokkal kapcsolatos 
akadémiai eljárás szabályozásáról

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala (a továbbiakban: Akadémia Hivatala) 
felügyelete alá tartozó kutatóközpontok, kutató- 
intézetek, kutatócsoportok, kutatólaboratóriumok, 
vállalatok, szolgálatok (a továbbiakban: kutató
hely) gyakorlatban alkalmazható műszaki meg
oldású szellemi alkotásainak (újítás, know-how, 
találmány stb., a továbbiakban: szellemi termék) 
jogvédelmére és hasznosítására a következő utasí
tást adom ki.

Jogvédelem

l -§
(1) A kutatóhelyen kidolgozott szellemi termék ipar

jogvédelmének megszervezéséért a kutatóhely 
vezetője a felelős.
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(2) A kutatóhely vezetője gondoskodik:
— a kutatási tevékenység iparjogvédelmi szem

pontból való folyamatos figyelemmel kíséré
séről;

— a kutatási eredmények időbeni, megfelelő 
szintű jogi védelméről és jogfenntartásáról;

— a szellemi termékek napra kész nyilvántartá
sáról, és a központi szervek által kért adat
szolgáltatásról.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak ellátásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket a 
kutatóhely vezetője biztosítja.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott feladatokat 
ellátó munkatárs alkalmazási feltételeként a 
kutatóhely vezetője előírhatja, hogy szabadalmi 
ügyvivői képesítéssel rendelkezzen vagy az 
Országos Találmányi Hivatal által szervezett 
iparjogvédelmi tanfolyamot elvégezze és a képe
sítést megszerezze.

2- §

(1) A kutatóhellyel munkaviszonyban vagy munka
végzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő 
személy a kutatóhely tevékenységi körében létre
hozott szellemi termékét köteles a szolgálati 
titok szabályai szerint kezelni, és a létrejöttétől 
számított 30 napon belül arról a kutatóhely 
vezetőjét írásban tájékoztatni; a kutatóhely 
vezetőjének indokolt hozzájárulása nélkül a 
szolgálati jellegű szellemi termékkel nem rendel
kezhet.

(2) Ha a szellemi termék újításnak minősül a 10/1983. 
(V. 12.) MT. sz. rendelet 2. § (1) bekezdése értel
mében, a kutatóhely vezetője az újításként való 
elbírálással egyidejűleg állást foglal a szolgálati 
találmánnyá nyilvánítás és a szabadalmaztatás 
kérdésében.

3. §

(1) A találmány ismertetésének átvételét követően 
különös figyelmet kell fordítani a találmányok 
szabadalmi oltalmáról szóló 1969. évi II. törvény 
9. §-ának (3) bekezdésében foglalt 90 — illetőleg 
a kutatóhely szempontjából jogvesztő 60 — 
napos határidőkre.

(2) A kutatóhely vezetője az államtitok és a szol
gálati titok védelmére vonatkozó jogszabályok 
megtartása mellett a szellemi termék publiká
lására csak akkor adhat engedélyt, ha az a sza- 
badalmaztathatóságot, illetőleg az értékesítést 
(11/1983. (V. 12.) MT sz. rendelet 1. § (2) bekez
dés) nem veszélyezteti.

(3) A szolgálati találmányt a szabadalmaztatási 
eljárásban történő jogszerű közzétételig szol
gálati titokként kell kezelni.

4-§
Abban az esetben, ha az alkotó vagy az alkotók 

valamelyike a felügyeletet gyakorló szerv által 
kinevezett (megbízott) vezető beosztású dolgozó, 
a kutatóhely az újítási javaslat elbírálása (elfoga
dás, elutasítást) és a szolgálati találmánnyá történő |

nyilvánítás kérdésében indoklással ellátott javasla
tot tesz a kutatóhely felügyeletét ellátó főosztály 
vezetőjének, aki ezekben a kérdésekben döntést hoz.

5-§

A szolgálati találmány belföldi bejelentésére, 
a találmány ismertetésének átvételétől számított 
90 napon belül a kutatóhely jogosult. A találmányi 
bejelentés megtételére és az eljárás lefolytatására 
a kutatóhely vezetője megbízást adhat szabadalmi 
ügyvivői tevékenység végzésére jogosult szervek
nek. A kutatóhely szabadalmi ügyvivő közre
működését is igénybe veheti.

M

A kutatóhely vezetője
— valamennyi esetben megvizsgáltatja a külföldi 

hasznosítás, értékesítés (licencia, know-how, 
szolgáltatás, kooperáció, áruexport stb.) lehető
ségét, és a magyar bejelentéstől számított leg
feljebb 7 hónapon belül dönt a külföldi bejelen
tés kérdésében;

— pozitív döntés esetén — a jogvesztő határidőkre 
tekintettel — a magyar bejelentéstől számított 
8 hónapon belül a találmány külföldi bejelenté
sére a DANUBIA Szabadalmi Irodának meg
bízást ad.

7.§

A megadott, de nem értékesített szabadalom 
tekintetében a szabadalom engedélyezésétől számí
tott 3 éven belül dönteni kell a további fenntartás 
vagy megszüntetés felől. Ezt követően az ilyen sza
badalmak további fenntartását 2 évenként felül 
kell vizsgálni.

8-§

A kutatóhely vezetője az iparjogvédelmi tárgyú 
döntések előkészítésére véleményező-tanácsadó ku
tatóhelyi találmányi bizottságot hozhat létre.

Értékesítés

9-§
(1) A kutatóhely vezetője valamennyi lehetőség fel- 

használásával köteles a szellemi termékek gyors 
és hatékony gyakorlati hasznosításához szüksé
ges feltételeket az irányítása alá tartozó kutató
helyen kialakítani.

(2) A kutatóhely vezetője, a gazdasági vezető és 
az alkotók közreműködésével biztosítja a szel
lemi termékekkel való hatékony gazdálkodást. 
Amennyiben azt a kidolgozott szellemi termékek 
nagy száma indokolja, a kutatóhely vezetője 
a szellemi termékek gyakorlati hasznosításához 
szükséges piackutató munka elvégzésére, a vo
natkozó licenctárgyalások lefolytatására, a hasz
nosítási szerződések szakszerű elkészítésére meg
felelő műszaki, kereskedelmi, iparjogvédelmi és 
jogi felkészültséggel rendelkező személyt alkal
mazhat vagy ilyen személlyel közreműködői
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szerződést köthet. E feladatok elvégzésére inno
vációs vagy licenckereskedelmi szakvállalattal 
is köthető szerződés.

10. §

(1) A szellemi termékek gyakorlatba történő átvi
teléhez szükséges innovációs fejlesztést (műszaki 
dokumentáció, adaptáció, mintapéldány, kísér
leti félüzemi gyártás előkészítése stb.) lehetőleg 
az alkalmazó vállalattal együttműködve kell a 
hasznosítási szerződés keretein belül megvaló
sítani. Ha ez nem lehetséges, e tevékenységeket 
a kutatóhely a fejlesztési alapja terhére elvégez
tetheti, és annak költségeit az értékesítés során 
befolyó árbevételből történő megtérítéséig meg
előlegezheti.

(2) Ha az (1) bekezdésben jelzett innovációs fel
adatok elvégzéséhez a feltételek a kutatóhelyen 
belül megvalósíthatók, a kutatóhelyen e fel
adatok ellátására vállalati gazdasági munka- 
közösség szervezhető, vagy a kutatóhely meg
felelő felkészültségű személyekkel közreműködői 
szerződést köthet.

(3) A szellemi termékre jogot szerzővel a hasznosí
tási (átruházási) szerződést, a megoldás kidolgo
zóival pedig az alkotói díjazási szerződést a 
kutatóhely vezetője köti meg.

(4) Ha az alkotói díjfizetési kötelezettséget a jogot 
szerző átvállalta, és ehhez a kutatóhely és az 
alkotó hozzájárult, a díjazási szerződést a jogot 
szerző köti meg az alkotóval.

(5) A 4. §-ban megjelölt személyek szellemi termékei 
hasznosítási szerződéseinek megkötéséhez a ku
tatóhely felügyeletét ellátó főosztály vezetőjé
nek előzetes írásbeli egyetértése szükséges.

(6) A közreműködőkkel a jogszabályokban meg
határozott közreműködői szerződést — a vonat
kozó hasznosítási szerződés rendelkezései sze
rint — mind a jogot szerző, mind a kutatóhely 
vezetője megkötheti.

(7) Ha a kutatóhely külső közreműködővel kíván 
szerződést kötni, olyan meghatározott felada
tokra, amelyek ellátása egészben vagy részben 
a közreműködő munkahelyén történik, e szer
ződés megkötése előtt az elvégzendő feladatokról 
a közreműködő munkaadóját írásban tájékoz
tatni kell, a munkaköri kötelezettséget meg
haladó mértékű tevékenységre vonatkozó állás- 
foglalás céljából.

(8) A közreműködői szerződésben a közreműködői 
díj — a jelen utasítás mellékletében meghatáro
zott kereteken belül — határozott összegben 
vagy %-os arányban is megállapítható.

(9) A jogot szerző által — a (4), (6) bekezdés szerint 
kötött alkotói díjazási, közreműködői szerződé
sek alapján — kifizetett díjakat a jogot a szerző 
saját gazdálkodási szabályai szerint számolja el.

1 1 -§

(1) A kutatóhelyen létrehozott szellemi termék a 
kutatóhely tulajdonát képezi, kivéve, ha a szer
ződéses munka során létrejött szellemi termék

vonatkozásában a külső szervvel kötött meg
állapodás másként rendelkezik.

(2) Ha a szellemi termék szerződéses munka során 
került értékesítésre, hasznosításra, annak ellen
értékét a belső kalkulációban el kell különíteni.
A szerződéses munka árbevételének elszámolá
sánál a szellemi termék ellenértéke minden 
esetben „A” kategóriájúnak minősül.

(3) A kutatóhely know-how-ként, a szellemi ter
mékek sorában ismerheti el az olyan önállóan 
értékelhető vagy találmányhoz kapcsolódó, a 
termelésben vagy szolgáltatásban közvetlenül 
felhasználható eredményt (technológia, gyártási 
eljárás, szervezési módszer stb.), amelynek fel- 
használása, illetőleg szerződéses értékesítése 
biztosított. A know-how kidolgozói, ha a meg
oldás az újítás feltételeinek megfelel, újítási díj
ban részesülhetnek. Egyéb esetben a know-how 
kidolgozóinak teljesítménye béralap vagy jog
szabályban meghatározott más forrás, illetőleg 
jogviszony (pl. megbízás, kisvállalkozás stb.) 
keretében is díjazható.

12. §

A szellemi termékek iparjogvédelmével, jog
fenntartásával és értékesítésével kapcsolatban fel
merülő költségek a kutatóhely költségvetését ter
helik. Amennyiben a szellemi termék hasznosításra 
kerül, e ráfordításokat meg kell téríteni.

13. §

(1) A hasznosítási, értékesítési szerződések előkészí
tésénél törekedni kell arra, hogy a szellemi 
termék ellenértékének meghatározásánál meg
felelően érvényesüljön:

— a megoldás újdonsága, bonyolultsági foka, szín
vonala és jelentősége;

— a piacképesség szintje, a kidolgozottság mértéke;
— a megoldással elérhető vállalati eredmény;
— a megoldás kidolgozásával, fejlesztésével, jog 

védelmével, értékesítésével kapcsolatban fel
merült költség.

(2) Az (1) bekezdés szerint kialakított ellenérték 
a lehetőségekhez mérten biztosítsa az árbevétel, 
a költségek és a befizetési kötelezettségek telje
sítésén túl a kutatóhely és az alkotók megfelelő 
mértékű érdekeltségének megvalósítását, és ezzel 
ösztönözzön a további szellemi termékek létre
hozására, a kidolgozottsági szint növelésére, 
a gyakorlati hasznosítást szolgáló lépések meg
tételére.

14. §

A szellemi termék értékesítésével, hasznosítá
sával összefüggő alkotói díjazási és közreműködői 
szerződést az AKAD1MPEX Találmányi Csoport
jának vezetője köti meg abban az esetben, ha az 
alkotó vagy az alkotók valamelyike a felügyeletet 
gyakorló szerv által kinevezett (megbízott) vezető 
beosztású dolgozó. E szerződések érvényességéhez 
a kutatóhely felügyeletét ellátó főosztály vezető
jének egyetértése, valamint — az alkotó tekinte-
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tében -  a 8/1983. (A. K. 9.) MTA-F sz. utasí
tásban megjelölt, az alapvető munkáltatói jogokat 
ellátó személy jóváhagyása szükséges.

Vegyes és záró rendelkezések

15. §

(1) Az MTA iparjogvédelmi tevékenységével kap
csolatos általános döntéselőkészítő, koordináló, 
információszolgáltató, szervező, ellenőrző fel
adatokat az AKADIMPEX Találmányi Cso
portja végzi.

(2) A kutatóhelyek részére a szellemi termékek ipar- 
jogvédelmével és hasznosításával kapcsolatos 
kérdésekben az AKADIMPEX Találmányi Cso
portja jogi segítséget nyújt.

(3) A kutatóhelyek szellemi termékeivel össze
függő bel- és külföldi iparjogvédelmi ügyekben 
az Akadémia Hivatala képviseletére az MTA 
AKADIMPEX Találmányi Csoport vezetője 
jogosult.

16. §

A szellemi termékek hasznosításának és az 
alkotók díjazásának irányelveit a melléklet tartal
mazza.

17. §

(1) A költségvetési rend szerint működő, önálló jogi 
személyiségű kutatóhelyek szellemi termékeinek 
hasznosításával, értékesítésével kapcsolatos, itt 
nem szabályozott gazdálkodási, elszámolási és 
érdekeltségi kérdések tekintetében a 109/1982. 
(P. K. 15.) PM sz. utasítás, valamint az en
nek végrehajtására kiadott 15/1982. (A. K. 5.) 
MTA-F sz. utasítás szabályait kell alkalmazni.

(2) Az MTA vállalati formában működő gazdál
kodó egységeire a gyakorlatban alkalmazható 
műszaki megoldású szellemi alkotásokkal kap
csolatban a vállalati gazdálkodás szabályait kell 
alkalmazni.

18. §

Az önálló jogi személyiségű kutatóhelyek vezetői 
a kutatóhelyek iparjogvédelmi tevékenységének 
ügyrendjét, szervezetét és működését a 7001/1983. 
(Sz. K. 6.) OTH—SZOT sz. együttes irányelvek és 
a jelen utasításban foglaltak alkalmazásával — a 
belyi sajátosságok figyelembevételével — legkésőbb 
1985. június 30-ig részletesen szabályozzák.

19. §

A szocialista országok tudományos akadémiáival 
folytatott tudományos együttműködés során létre
jött szellemi termékek tekintetében a jelen utasí
tásban foglaltakat a szocialista országok akadé
miáival kötött kétoldalú szabadalmilicenc együtt
működési szerződéseknek megfelelően kell alkal
mazni.

20. §

Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg a 2/1972. (A. K. 3.) MTA-F sz., 
az 1/1977. (A. K. 4.) MTA-F sz. utasítás, valamint

az 1975. május 19-i főtitkári kollégiumi állásfogla
lással jóváhagyott, a szolgálati találmányok és 
újítások hasznosítási irányelvei hatályukat vesztik.

Láng István s. k.

MELLÉKLET
a 13/1984. (A. K. 1985. 1.)
MTA-F számú utasításhoz

Űtmutató

az akadémiai szellemi termékek hasznosításáról 
és alkotóik díjazásáról

1.

A Magyar Tudományos Akadémia iparjogvédelmi tevé
kenységének alapvesó' feíadata a műszaki-tudományos ered
mények fokozottabb mértékű gyakorlatba vitelének elősegí
tésével hozzájárulni a kutatómunka hatékonyságának növe
léséhez.

2 .

Az akadémiai iparjogvédelmi feladatok közül a talál
mányi tevékenység gondozása a meghatározó. Ehhez azon
ban az egyes kutatóhelyek sajátosságainak megfelelően — 
segítő-támogató jelleggel — fel kell használni az újítómozga
lom adta lehetőségeket, módszereket. Ilyenek:

e kutatóhelyeken pályázatok, feladattervek kiírása;
- a szellemi termékek átadásának elősegítésére bemutatók, 

kiállítások szervezése;
a szellemi termékek kísérleti megvalósítására kivitelező 
műhelyek felállítása;

— piacfeltáró, hasznosító munkára közreműködői szerződé
sek kötése.

3.

Az iparjogvédelem eszközeivel elsősorban: 
a világszínvonalú, exportképes termékek előállítását biz
tosító,

— szellemi exportra alkalmas;
— az ésszerű energia- és anyagtakarékosságot szolgáló; 

az import anyagokat és berendezéseket kiváltó;
- a hulladékok felhasználását gazdaságosan megvalósító 

műszaki megoldások létrehozását és hasznosítását kell 
ösztönözni.

4.

Mindezek érdekében meg kell szervezni a szellemi termé
kek kellő időben történő és megfelelő szintű jogvédelem biz
tosításának, gyors és hatékony hasznosításának kutatóhelyi 
rendjét.

5.
A szellemi termék hasznosíthatóságának (piacképességé

nek) vizsgálatát közvetlenül a létrejöttét követően kell meg
kezdeni. A bel- és a külföldi piaci lehetőségek felmérését az 
alkotók, az iparjogvédelmi szakemberek és a szellemi termék 
külföldi értékesítésére jogosult külkereskedelmi szerv bevo
násával kell elvégezni.

6 .

A szellemi termék hasznosításának előkészítésénél szem 
előtt kell tartani a hazai (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás) 
igényeket, az ágazati, illetőleg az országos célkitűzéseket, 
és a külgazdasági szempontokat.

7.
Meg kell vizsgálni, hogy

a szellemi termék gyakorlati megvalósításához milyen 
beruházás, anyag, alkatrész, esetleges tőkés importhá
nyad szükséges;
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— a hasonló igényt kielégítő' külföldi műszaki, illetőleg szel
lemi termékekre vonatkozó műszaki-tudományos és piaci 
információk alapján az azokkal való összehasonlítás útján 
meg kell határozni a mutatkozó műszaki-gazdasági és 
kereskedelmi előnyöket és állást kell foglalni a szellemi 
termék műszaki színvonalának tekintetében.

8 .

A gazdaságosság mérlegelésével meg kell határozni a szel
lemi termék szükséges továbbfejlesztési szintjét és dönteni 
kell a fejlesztésről, illetőleg annak műszaki és gazdasági körül
ményeiről.

9.
Az összes körülmény figyelembevételével el kell dönteni, 

hogy a szellemi termék belföldi gyártásra, a belföldi gyártás 
alapján termékexportra vagy szellemi exportra alkalmas-e. 
Ezzel összefüggésben a külkereskedelmi szerv bevonásával 
kell meghatározni a célszerűen biztosítandó külföldi iparjog- 
védelmi védettségi kört.

10.

A kutatóhelyek rendszeresen vizsgálják meg a szellemi 
termékek adaptációinak, továbbfejlesztéseinek, a többféle 
hasznosítási mód realizálásának lehetőségét és feltételeit. 
(A szellemi termék alapján folytatott belföldi gyártás refe
rencia lehet a megoldás közvetlen vagy adaptált, illetőleg 
továbbfejlesztett változatának szellemi exportjához. A szel
lemi termék, pl. találmány, az ahhoz fűződő know-how, ku
tatási kapacitás alkalmas lehet bel- és külföldi kooperáció, 
közös vállalkozás létrehozására stb.)

U.

Az alkotók a belföldi, valamint a nemzetközi tudomá
nyos fórumokon — a jogi oltalom és a titoktartás szabályai
nak figyelembevételével — fejtsenek ki propagandát az aka
démiai szellemi termékek értékesítésének előmozdítása érde
kében.

12.

Az Akadémia támogatja az alkotó tevékenység fokozot
tabb mérvű anyagi és erkölcsi elismerését.

13.

A kutatóhelyek vezetői az akadémiai díjakra és kitün
tetésekre történő felterjesztéseknél tartsák szem előtt a szel
lemi termékek alkotóinak munkáját.

14.

Az újítások és találmányok alkotóinak erkölcsi elismeré
sét szolgálja a Kiváló Űjító és Kiváló Feltaláló kitüntetés. (A 
vonatkozó feltételek a 7001/1983. (Sz. K. 6.) OTH-SzOT sz. 
együttes irányelvek V. fejezetében.) E kitüntetésekre érde
mes személyekre a kutatóhelyek vezetői évenként egyszer, 
február 1-ig tegyenek javaslatot a kutatóhely szerint illeté
kes tudományági főosztály vezetőjének.

15.
Az alkotók közvetlen anyagi elismerését az alkotói (ta

lálmányi, újítási) díj biztosítja.

16.

Az alkotói díjat úgy kell meghatározni, hogy az megfelel
jen a 10/1983. (V. 12.) MT sz., valamint a 11/1983. (V. 12.) 
MT. sz. rendeletekben foglaltaknak, annak mértékében — 
a munkaköri elvárhatóság figyelembevételével — megfelelő
en tükröződjék az elvégzett alkotói tevékenység mennyisége 
és minősége, valamint alkalmas legyen arra, hogy további 
alkotói teljesítményre ösztönözzön.

17.

Az alkotó díját a szellemi termék értékesítése következ
tében létrejövő hasznos eredmény meghatározott %-ában 
kell megállapítani.

18.

A találmányi és újítási díj megállapításánál: 
aj ha a megoldás tárgyának rendszeres előállítása vagy 

használata, illetőleg forgalombahozatala az intézménynél 
történik, hasznos eredmény: a bevételnek a felmerült költ
ségekkel és a ráfordítások között elszámolható befizetési 
kötelezettséggel csökkentett része;

b) a megoldás hasznosításának más részére történő engedé
lyezése, átadása (licencia), valamint a megoldás teljes 
vagy részleges átruházása esetén hasznos eredménynek 
tekintendő az ennek fejében kapott ellenérték (díj, vé
telár) a megoldás kidolgozásával, jogvédelmével és érté
kesítésével kapcsolatos, szükséges és arányos ráfordítások 
levonásával, mely esetekben a ráfordítások közül a befi
zetési kötelezettségeket figyelmen kívül kell hagyni.

19.**

Az újítási díj mértékének meghatározásakor a 10/1983- 
(V. 12) MT sz. rendelet 12. §-ában foglaltakat kell alkalmazni 
azzal, hogy az összes körülmény figyelembevételével a díj
kulcs:
a) az újításnak a kutatóhelynél való hasznosítása esetén 

legfeljebb a hasznos eredmény 8%-ára;
b) az újítás átadása esetén az ellenérték alapján az átadó 

kutatóhelynél jelentkező hasznos eredmény 30%-ára 
növelhető.
Az újító a hasznosítás és az egyes átadások után külön- 

külön számítva legfeljebb 3 éven át díjazható, ezen belül 
degresszív skálát kell alkalmazni. A második évben az első 
évi % 1/2-e, a harmadik évben 1/3-a fizethető.

20* *

A találmányi díj mértékének meghatározásakor a 
11/1983. (V. 12.) MT sz. rendelet 4. §-ában foglaltakat kell 
alkalmazni azzal, hogy az összes körülmény figyelembevéte
lével a díjkulcs:
a) a találmánynak a kutatóhelynél történő hasznosítása 

esetén legfeljebb a hasznos eredmény 16%-ára;
b) a szabadalom hasznosításának engedélyezése és a szaba

dalom átruházása esetén a hasznosítási díj vagy a vételár 
alapján a kutatóhelynél jelentkező hasznos eredmény 
60%-ára növelhető.
A feltaláló a fenti a) esetben legfeljebb 8 évig, a b) eset

ben a szabadalom érvényben létéig díjazható. Az 5 év eltelte 
utáni díjazási időszak tekintetében degresszív skála alkal
mazandó. A díjkulcs csökkentő tényezők együttes hatása 
alapján az első 5 évben a díjkulcs

az a) esetben 6%-nál;
ab) esetben 40%-nál 

kevesebb nem lehet.

21

A megjelölt határok között az adott találmány vagy 
újítás alkotóinak díjazását az e mellékletben foglalt ténye
zők együttes mérlegelése alapján a kutatóhely vezetője ha
tározza meg. A feltételeket a felek (újító, feltaláló—kutató
hely) díjazási szerződésben rögzítik.

** Az Ú tm utató  19. és 20. pontjában m eghatározott alkotói díj 
m értékén belüli díjazásra 1. a  109/1981. (P.K . 15.) PM sz. u tasítás 
25. § (1) bekezdését, valam int a  15/1982. (A.K. 5.) MTA-F sz. u tasí
tás 24. § (1) bekezdését.
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
14/1984. (A. K. 1985. 1.) MTA-F sz.

u t a s í t á s a
a szolgálati útlevelek és a szolgálati célú 

kiutazási engedélyek rendeltetésének 
megfelelő felhasználásáról, nyilvántartásáról 

és őrzéséről

A külföldi utazásról és az útlevelekről szóló 
-  a 60/1981. (XI. 27.) MT számú, és a 38/1982. 
(V ili. 26.) MT számú rendelettel módosított — 
53/1978. (XI. 10.) MT számú rendelet (a továb
biakban: R) 14. §-ának (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel, a Ma
gyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: 
MTA) elnökével, valamint — a támogatott kutató
helyek tekintetében — a felügyeletet ellátó minisz
terekkel egyetértésben a következő utasítást adom 
ki:

l . §

Az utasítás hatálya az MTA testületi szervei, 
Központi Hivatala és a felügyelete alá tartozó 
kutatóintézetek, kutatócsoportok, kutatólaborató
riumok, vállalatok és egyéb intézmények dolgozói
nak, továbbá a Központi Hivatal által támogatás
ban részesített kutatóhelyek (a továbbiakban együtt: 
intézmények) akadémiai állományú dolgozóinak 
hivatalos, illetve szolgálati célú külföldi utazására 
terjed ki.

2-§

(1) Hivatalos utazáshoz szolgálati útlevélre az R.
2. §-ának (2) bekezdése alapján jogosultak:
a) az MTA rendes és levelező tagjai, az intéz

mények főigazgatói és igazgatói, valamint 
az MTA Központi Hivatala dolgozói,

b) a Tudományos Minősítő Bizottság szervezé
sében külföldi tudományos továbbképzésben 
részt vevő ösztöndíjasok és levelező ösztön
díjasok,

c) azok a tartós külföldi szolgálatot (8/1983. 
(V. 4.) MT sz. rendelet 1. § (3) bekezdés) telje

sítők, akik
— a Szovjetunióba egy évnél hosszabb időre 

utaznak,
— a Dubnái Egyesített Atomkutatóban dol

goznak,
— egy évet meghaladó időre a TESCO által 

szervezett munkavégzésre utaznak,
— az ENSZ szervezetekben dolgoznak.

d) a c) pontban felsorolt személyekkel közös 
háztartásban élő házastárs és kiskorú gyer
mek, tartós kiküldetés esetén.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt személy 
részére az MTA főtitkára szolgálati útlevél 
kiadását az útlevélhatóságnak javasolhatja.

3.§

(1) Szolgálati célú kiutazási engedéllyel ellátott 
magánútlevél iránti kérelmét az MTA annak 
támogatja, akinek utazási célját a 4/1981.

(XI. 27.), a 8/1982. (VIII. 26.) és a 8/1983. 
(XII. 10.) BM számú rendeletekkel módosított 
6/1978. (XI. 10.) BM számú rendelet (a továb
biakban: vhr.) 5. §-ának (2) bekezdése tartal
mazza, és szolgálati útlevélre nem jogosult, így 
különösen:
a) az intézmények munkatársainak a vhr. 5. §-a 

(2) bekezdésének a) pontjában meghatáro
zott célú utazásaihoz,

b) az MTA nem tartós kiküldetésbe kiküldött 
rendes vagy levelező tagját kísérő házas
társnak, amennyiben a külföldi tartózkodás
hoz szükséges anyagi feltételeket biztosítja,

c) a saját költségen tudományos célból utazó 
tudományos dolgozónak (3378/1969. Mt. h.).

(2) A külföldi és hazai tudományos továbbképzés
ben részt vevők szolgálati célú magánútlevél 
iránti kérelmét az MTA akkor támogatja, ha 
az útlevelet külföldi tanulmányúihoz kérték.

4 -  §

(1) A szolgálati útlevéllel történő hivatalos utazást 
az MTA Központi Hivatala Nemzetközi Kap
csolatok Főosztálya (a továbbiakban: NKF) 
vezetője javaslatára az MTA illetékes főtitkár- 
helyettese rendeli el és meghatározza azok idő
tartamát.

(2) A szolgálati célú utazást az NKF vezetője, 
illetve — intézeti munkatársak esetében — 
az intézet (fő)igazgatója rendeli el és meg
határozza annak időtartamát.

5 - §

(1) A szolgálati útlevél iránti kérelmet az NKF, 
a szolgálati utazásra szóló magánútlevél és a 
szolgálati célú kiutazási engedélyek iránti kérel
met az utaztató szerv (4. §) nyújtja be az e célra 
rendszeresített útlevélkérő lapon a vhr. 2. 
§-ában meghatározott szervhez.

(2) A szolgálati célú kiutazási engedély iránti kérel
met indokolt esetben az utazó is benyújthatja 
az állandó lakóhelye szerinti rendőrkapitány
sághoz, illetve az IBUSZ irodához, ha erre 
az NKF vezetője írásban feljogosítja.

(3) A szolgálati útlevél és annak meghosszabbítása, 
valamint az egyszeri, illetve a többszöri kiuta
zási engedély iránti kérelmet az utazó az általa 
kitöltött útlevélkérő lapon — csatolva hozzá 
az 1., illetve 2. számú mellékletben felsorolta
kat — az utazás időpontja előtt 15 nappal 
nyújtja be az utaztató szervhez. Az útlevélkérő 
lapon az utaztató szerv ügyintézője tölti ki 
a kiküldetés helyére, időtartamára, a kiutazási 
engedélyre vonatkozó rovatokat.

(4) A szolgálati útlevélkérelmek aláírására és az 
útlevelek felhasználásának engedélyezésére jogo
sult vezetők aláírásmintáját az NKF egy pél
dányban megküldi a Budapesti Rendőrfőkapi
tányságra.

6 .§

A szolgálati útlevelet, illetve kiutazási enge
délyt az utaztató szerv vezetője írásbeli engedélye
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alapján lehet kiadni az utazónak az utazást meg
előző 48, indokolt esetben legfeljebb 72 órán belül.

7.§
(1) Az útlevél iránti kérelem elutasítása esetén az 

utaztató szerv és a kérelmező is fellebbezést 
nyújthat be a határozatot közlő szervhez az 
elutasító határozat kézbesítésétől számított 15 
napon belül.

(2) A kérelmező fellebbezése esetén az utaztató 
szerv a külföldre utazás indokoltságával kap
csolatban állást foglal.

8-§

(1) A magánútlevélbe a Bolgár Népköztársaságba, 
a Csehszlovák Szocialista Köztársaságba, a 
Lengyel Népköztársaságba, a Német Demokra
tikus Köztársaságba és a Román Szocialista 
Köztársaságba szolgálati célból kapott többszöri 
kiutazási engedély magáncélú utazáshoz is fel
használható.

(2) Az Európán kívüli szocialista és nem szocialista 
országokba kiadott szolgálati célú kiutazási 
engedélyt — a (3) bekezdésben foglaltak kivé
telével — magáncélú utazáshoz felhasználni 
nem lehet.

(3) A szolgálati útlevéllel tartós külföldi szolgálatot 
teljesítők és házastársuk, illetve kiskorú gyer
mekük részére az NKF vezetője, a szolgálati 
célú kiutazási engedéllyel rendelkezők és házas
társuk, illetve kiskorú gyermekük részére az 
utaztató szerv engedélyezheti külszolgálat telje
sítése idején a szabadság harmadik országban 
történő eltöltését, valamint a hétvégeken a 
szomszédos országokba történő magánutazá
sokat.

(4) A külföldi tartózkodás meghosszabbítását a 
kiutazást elrendelő engedélyezheti.

9-§
Az NKF vezetője ad igazolást a hivatalos céllal 

külföldön tartózkodó hozzátartozójának kiutazá
sához szükséges magánútlevél megszerzéséhez.

10. §

(1) A szolgálati útlevelek őrzését és felhasználásá
nak nyilvántartását az NKF végzi a TŰK 
szabályai szerint.

(2) A szolgálati célú többszöri kiutazási engedélyek 
őrzését és felhasználásuk nyilvántartását
a) az utazó munkahelye,
b) az a szerv, amelynek keretében a támoga

tásban részesülő kutatóhely működik,
a TŰK szabályai szerint végzi.

(3) A szolgálati célú kiutazási engedélyek nyilván
tartását a 3. számú melléklet szerint kell 
vezetni.

(4) Ha az utaztató szerv — kérelemre — az útlevél- 
hatóságtól az utazó részére második szolgálati, 
illetve magánútlevelet kapott, a második magán-

útlevelet az utaztató szerv köteles a TŰK sza
bályai szerint őrizni és azt magáncélú utazáshoz 
nem adhatja ki.

1 1 - §

A szolgálati útlevélhez és a szolgálati célú több
szöri kiutazási engedélyhez minden Európán kívüli 
szocialista és nem szocialista országba történő 
utazás esetén az utaztató szerv ügyintézőjének 
statisztikai lapot kell kiállítania és azt az utazónak 
kiadnia.

12. §

(1) Az utaztató szerv ügyintézője az utazás befeje
zését követően ellenőrzi az útlevél rendeltetés- 
szerű felhasználását az engedélyezett időtartam 
és a kiküldetés helye vonatkozásában. Az elren
deléstől való eltérésről az utaztató szerv veze
tőjét tájékoztatja.

(2) A fel nem használt, illetve betelt, lejárt szolgá
lati útlevelet és határátlépési igazolványt az 
NKF ügyintézője a Budapesti Rendőrfőkapi
tányságnak adja át selejtezésre.

(3) Az utaztató szerv ügyintézője a kiállító hatóság
nak a fel nem használt szolgálati célú egyszeri 
vagy többszöri, valamint az érvényét vesztett 
többszöri kiutazási engedélyt selejtezésre, a 
Szovjetunióba és Jugoszláviába szóló egyszeri 
szolgálati célú kiutazási engedélyt tartalmazó 
útlevelet pedig érvénytelenítésre megküldi.

13. §

Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Láng István s. k.

1. MELLÉKLET 
a 14/1984. (A. K. 1985. 1.) 
MTA-F sz. utasításhoz

A szolgálati útlevél iránti kérelemhez csatolni kell:
1. Az utaztató szerv javaslatát,
2. 2 db 1 évnél nem régebbi arcfényképet,
3. ösztöndíjas tanulmányút esetében az Országos Ösztöndíj 

Tanács engedélyét,
4. a 30 napot meghaladó külföldi kiküldetés esetén a sor

katonai szolgálatot még nem teljesített 28 év alatti fér
fiaknak az illetékes megyei hadkiegészítési és terület- 
védelmi (fővárosi hadkiegészítő) parancsnokság enge
délyét,

5. amennyiben az utaztató szerv nem azonos a kérelmező 
munkahelyével, a munkáltató véleményét.
Az egyszeri vagy többszöri kiutazási engedély iránti ké

relemhez a 3—5. pontokban felsoroltakat és az útlevelet kell 
csatolni.

2. MELLÉKLET 
a 14/1984. (A. K. 1985. 1.) 
MTA-F sz. utasításhoz

A szolgálati célú magánútlevél iránti kérelemhez csatolni 
kell:

1. 2 db 1 évnél nem régebbi arcfényképet,
2. az utaztató szerv javaslatát,



3. MELLÉKLET a 14/1984. (A. K. 1985. 1.) MTA-F sz. utasításhoz o
Munkahely: ____________________________________

Beosztás:_________________________ _________ ____

NYILVÁNTARTÁSI LAP A SZOLGÁLATI CÉLÚ UTAZÁSOKHOZ

Az utas adatai

CSALÁDI ÉS UTÓNEVE:

ELŐZŐ (LEÁNYKORI,

FÉRJES) NEVE: Szem. száma:

ANYJA NEVE:

ÁLLANDÓ LAKÓHELYE (irányítószámmal):

Termete: cm: Szeme színe:

Az utas házastársának adatai

CSALÁDI ÉS UTÓNEVE:

ELŐZŐ (LEÁNYKORI, 
FÉRJES) NEVE:

SZÜLETÉSI HELYE: Szem. száma:

ANYJA NEVE:

Útlevelének száma:

Útlevele érvényessége:

Útlevele területi érvényessége:

Az utas gyermekeinek adatai

Név Születési helye Születési ideje Személyi száma

Útlevél száma:

Útlevél kiállítási ideje:

Útlevél érvényességének határideje:

Szocialista többszöri engedély (bebélyegezve):
igen nem

Többszöri kiutazási engedély az egész világra (betétlap) — SzU-ra 
AB kell

Száma:
Kiállítva:
Érvényes:
IRsz.:

SzU és Jugoszlávia (betétlap)
Száma:
Kiállítva:
Érvényes:
IRsz.:

Megjegyzés:

A
K

A
D

ÉM
IA

I K
Ö

ZLÖ
NY 

1985. január 31.



A Megjegyzés rovatban az útlevéljszabályszerű felhasználását a munkahely vezetője igazolja.
E =  egyszeri kiutazási engedély szolgálati célból,
T =  többszöri, az egész világra szóló kiutazási engedély szolgálati célból,

Sz =  európai szocialista országokba szóló kiutazási engedély magán és szolgálati célból (útlevélbe bélyeg)

E. T. 
Sz Év Ország, város Utazás célja, időtartama Deviza, Ft Kilép Átvette Belép Visszavette Megjegyzés

—

1985. január 31. 
A

K
A

D
ÉM

IA
I K

Ö
ZLÖ

NY
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3. munkavállalás céljából történő utazás, valamint annak 
meghosszabbítása esetén az engedélyezésre feljogosított 
szervek engedélyét,

4. 30 napot meghaladó külföldi kiküldetés esetén a 28 év 
alatti férfiaknak az illetékes megyei hadkiegészítési és 
területvédelmi (fővárosi hadkiegészítő) parancsnokság 
engedélyét,

5. amennyiben az utaztató szerv nem azonos a kérelmező 
munkahelyével, a munkáltató véleményét,

6. a külföldi tartózkodás anyagi fedezetét biztosító nyi
latkozatot,

7. az ösztöndíjas tanulmányút esetében az Országos Ösz
töndíj Tanács engedélyét,

8. az 51/1983. (XII. 10.) PM számú rendeletben meghatá
rozott illetékbélyeget.
A szolgálati célú egyszeri vagy többszöri kiutazási en

gedély iránti kérelemhez a 2—8. pontokban felsoroltakat 
kell csatolni.

K ö zlem én y ek

22.030/38/1984. sz. 

k ö z l e m é n y

a Magyar Tudományos Akadémia
1985. 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 1985. évi statisztikai 
beszámolórendszert a Melléklet tartalmazza.

A Melléklet a KSH elnöke, a miniszterek 
— országos 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 
tájékoztatást.

A költségvetési tervezésben, gazdálkodásban, 
beszámoltatásban bevezetett új rendszer alapján
— a Pénzügyminisztérium által előírt adatszolgál
tatáson túl — az akadémiai gazdálkodó szervezetek 
részéről az MTA Pénzügyi Főosztálya számára szük
séges adatszolgáltatás az igazgatási statisztika 
keretében az alábbi elrendelési számokon teljesí
tendő:
— a kutatóintézetek gazdálkodását szabályozó 

15/1982. (A. K. 5.) MTA-F számú utasítás 1. 
és 2. számú mellékletének megfelelő adatok, 
az eredmény- és a maradványérdekeltségű 
tevékenység pénzügyi elszámolásáról, a 21005/84 
számon;

— az akadémiai intézmények magasabb vezető 
állású dolgozói és helyetteseik anyagi érdekelt
ségi rendszerét szabályozó 13/1983. (A. K. 13.) 
MTA-F számú utasításban foglaltak végrehaj
tásához szükséges adatok, a 21 007/84. számon.
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 
statisztikai jelentéseket a kitöltési utasításokban 
foglaltak 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
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MELLÉKLET

A beszámolójelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

Sor
szám milyen időszakon

ként készül

a beszámolójelentést Elrendelési
címe körének meghatározása mely szerveknek milyen határidőre szám

tartoznak megküldeni

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

í. Beszámoló jelentés a 
kutató-fejlesztő in
tézetek fontosabb 
statisztikai adatai
ról

évenként kutatóintézetek,
kutatócsoportok

a felügyeletet el
látó akadémiai 
tudományági fő
osztálynak

a tárgyévet követő 
március 1.

27 0661/82

tudományági fő
osztályok

MTA Kutatáster
vezési Főosztály
nak

a tárgyévet követő 
március 5.

2. Beszámoló jelentés a 
vállalati, ill. az 
egyéb kutató-fej
lesztő helyek fonto
sabb kutatási-fej
lesztési statisztikai 
adatairól

évenként MTA Kutatásszer
vezési Intézete 
és MTA Könyv
tára

MTA Kutatáster- 
vezési Főosztá- 
jának

a tárgyévet követő 
március 1.

27 0663/82

3. Bejelentő lap a hazai 
kutatási és fejlesz
tési tevékenységről

esetenként kutatóintézetek, 
kutatócsopor
tok és egyéb ku
tatóhelyek

Országos Műszaki 
Információs Köz
pont és Könyv
tár

a kutatási témák 
megkezdését és 
befejezését kö
vető egy hóna
pon belül, mó
dosítását a tárgy
évet követő már
cius 15-ig

27 1368/82

4. Aspiránsok és tudo
mányos fokozattal 
rendelkezők adatai

évenként MTA T udományos 
Minősítő Bizott
sága

KSH Tudományos 
Kutatási és Fej
lesztési Statisz
tikai Osztályá
nak

a tárgyévet követő 
február 28.

27 0658/83

5. Jelentés a tanfolyami 
szakoktatásról

évenként tanfolyamot szer
vező intézmé
nyek

MTA Személyzeti 
Főosztályának

a tárgyévet követő 
október 25.

27 0656/84

MTA Személyzeti 
Főosztálya

KSH Kulturális 
statisztikai Osz
tályának

a tárgyévet követő 
november 15.

6. Az 1985. évi éves be
ruházásstatisztikai 
beszámolójelentés

évenként valamennyi saját 
lebonyolítású és 
megbízásos be
ruházási tevé
kenységet végző 
akadémiai költ
ségvetési szerv, 
vállalat, támo
gatott kutató
helyek gazdasági 
főigazgatóságai

KSH területi igaz
gatóságának és 
MTA Pénzügyi 
Főosztályának 
(Beruházási Osz
tályának)

1986. február 15. 27 0573/84

7. Beszámoló jelentés az 
1985. évben meg
kezdett, befejezett 
és folyamatban levő 
beruházásokról

évenként valamennyi saját 
lebonyolítású és 
megbízásos be
ruházási tevé
kenységet végző 
akadémiai költ
ségvetési szerv, 
vállalat, támo
gatott kutató
helyek gazdasági 
főigazgatóságai

MTA Kutatáster
vezési Főosztá
lyának és KSH 
területi igazgató
ságának

1986. január 20. 27 1192/83
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Sor
szám

A beszámolójelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

Elrendelési
számcíme milyen időszakon

ként készül körének meghatározása

a beszámolójelentés

mely szerveknek milyen határidőre 

tartoznak megküldeni

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

8.

9.

I. számú évközi be
számoló jelentés a 
beruházások pénz
ügyi teljesítéséről és 
az üzembe helyezett 
beruházások értéké
ről (a MELLÉK- 
LET-tel együtt)

negyedévenként 
(az első ne
gyedév kivé
telével)

lamennyi saját le- 
bonyolítású és 
megbízásos be
ruházási tevé
kenységet végző 
akadémiai költ
ségvetési szerv, 
vállalat, támo
gatott kutató
helyek gazdasági 
főigazgatóságai

MTA Kutatáster- 
vezési Főosztá
lyának és KSH 
területi igazga
tóságának

a negyedévet kö
vető hó 20.

27 0575/84

II. számú évközi be
számoló jelentés a 
fontosabb beruhá
zások alakulásáról

a 100 MFt fe
letti beruhá
zásokról a 
II —IV. ne
gyedévekben; 
a 100 MFt 
alattiakról 
csak a IV. 
negyedévben

fontosabb beruhá
zást megvalósító 
akadémiai gaz
dálkodó szervek

KSH területi igaz
gatóságának és 
MTA Pénzügyi 
Főosztályának 
(Beruházási 
Osztálynak)

a negyedévet kö
vető hó 20.

27 0582/83

10. III. számú évközi be
számoló jelentés az 
üzembe helyezett lé
tesítményekről

negyedéven
ként (az első 
negyedév ki
vételével)

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

KSH területi igaz
gatóságának és 
MTA Pénzügyi 
Főosztályának 
(Beruházási Osz
tályának)

a negyedévet kö
vető hó 10.

27 0574/84

11. Törzslap a fontosabb 
beruházások terve
zett adatairól

esetenként fontosabb beruhá
zást megvalósító 
akadémiai gaz
dálkodó szervek

KSH területi igaz
gatóságának és 
MTA Pénzügyi 
Főosztályának 
(Beruházási Osz
tálynak)

a beruházás meg
kezdését követő 
30. nap

27 1301/82

12. Zárójelentés a fonto
sabb beruházások 
tényleges adatairól

egyszeri fontosabb beruhá
zást megvalósító 
akadémiai gaz
dálkodó szervek

KSH területi igaz
gatóságának és 
MTA Pénzügyi 
Főosztályának 
(Beruházási Osz
tálynak)

a beruházás teljes 
befejezését 
(üzembe helye
zését) követő 30. 
nap

27 1302/82

13. Munkaerőforgalom az 
1985. évben

évenként minden akadémiai 
költségvetési 
szerv, támoga
tott kutatóhe
lyek gazdasági 
főigazgatóságai

MTA Kutatáster
vezési Főosz
tályának

1986. január 6. 27 1161/84

14. Létszámadatok 1985. 
december 31-én

évenként minden akadémiai 
költségvetési 
szerv, támoga
tott kutatóhe
lyek gazdasági 
főigazgatóságai

MTA Kutatáster
vezési Főosztá
lyának

1986. január 10. 27 1162/84

15. Alapadatok a fizikai 
foglalkozásúak mun
kaidőmérlegéhez az 
1985. évben

kétévenként minden akadémiai 
költségvetési 
szerv, támoga
tott kutatóhe
lyek gazdasági 
főigazgatóságai

MTA Kutatáster
vezési Főosztá
lyának

1986. január 21. 27 1163/84

16. A teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak 
létszáma a kötelező 
heti munkaidő hosz- 
sza és munkaidő
beosztás szerint 
1985-ben

ötévenként minden akadémiai 
költségvetési 
szerv, támoga
tott kutatóhe
lyek gazdasági 
főigazgatóságai

MTA Kutatáster
vezési Főosztá
lyának

1986. január 21. 27 1164/84
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A beszámolójelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

Sor-
milyen időszakon

ként készül

a beszámolójelentést Elrendelésiszám
címe körének meghatározása mely szerveknek milyen határidőre szám

tartoznak megküldeni

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

17. A foglalkoztatottak 
létszáma, munkabé
re és keresete 1985. 
évben

évenként minden akadémiai 
költségvetési 
szerv, támoga
tott kutatóhe
lyek gazdasági 
főigazgatóságai

MTA Kutatástcr- 
vezési Főosztá
lyának

1986. február 10. 27 1165/84

18. A teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak 
nem fizikai foglal
kozásúak munkabé
re és keresete, rész
letező állománycso
portok szerint 1985 
szeptember hóban, 
illetve 1985. évben

évenként minden akadémiai 
költségvetési 
szerv, támoga
tott kutatóhe
lyek gazdasági 
főigazgatóságai

MTA Kutatáster- 
vezési Főosztá
lyának

1986. február 18. 27 1166/84

19. Lyukkártyarendszerű 
adatfeldolgozó, 
adatrögzítő és -el
lenőrző gépek, adat
átalakítók, valamint 
a számítástechnikai 
eszközök anyagi
műszaki ellátási 
adatai

évenként azon intézmények, 
amelyek ilyen tí
pusú gépekkel 
rendelkeznek

KSH Számítás
technikaalkalma
zási Főosztályá
nak, KSH terü
leti igazgatósá
gának és MTA 
SzAB Titkársá
gának

a tárgyévet követő 
február 10.

27 0381/84

20. A számítógép adatai évenként elektronikus szá
mítógépekkel és 
mini-mikroszá
mítógépekkel 
rendelkező in
tézmények

KSH Számítás
technikaalkalma
zási Főosztályá
nak, KSH terü
leti igazgatósá
gának és MTA 
SzAB Titkársá
gának

a tárgyévet követő 
február 10.

27 0382/84

21. Munkaügyi adatok a 
számítástechnikai 
munkakörökben 
foglalkoztatottak
ról

évenként azon intézmények, 
amelyek gépi 
adatfeldolgozási 
tevékenységének 
árbevétele meg
haladja az 1 
MFt-ot

KSH Számítás
technikaalkal
mazási Főosztá
lyának, KSH te
rületi igazgató
ságának és 
MTA SzAB 
Titkárságának

a tárgyévet követő 
február 10.

27 0386/84

22. Számítógépek, számí
tástechnikai rend
szerek és alkalma
zások költség- és 
eredményadatai

évenként azon intézmények, 
amelyek a KSH- 
tól az adatszol
gáltatásra felhí
vást kapnak

KSH Számítás
technikaalkal
mazási Főosztá
lyának, KSH te
rületi igazgató
ságának és MTA 
SzAB Titkársá
gának

a tárgyévet követő 
február 10.

27 1137/84

23. Számítástechnika-al
kalmazási tevékeny
séget folytató szer
vezetek termelési és 
értékesítési adatai

évenként azon intézmények, 
amelyek számí
tástechnika-al
kalmazási terme
lést, szolgálta
tást végeznek

KSH Számítás
technikaalkal
mazási Főosztá
lyának, KSH te
rületi igazgató
ságának és MTA 
SzAB Titkársá
gának

a tárgyévet követő 
február 10.

27 1343/84

24. Számítástechnika-al
kalmazási tevékeny
séget folytató szer
vezetek beruházási 
adatai

évenként azon intézmények, 
amelyek számí
tástechnikai cé
lú beruházást 
eszközölnek

KSH Számítás
technikaalkal
mazási Főosztá
lyának, KSH te
rületi igazgató
ságának és MTA 
SzAB Titkársá
gának

az évet követő feb
ruár 10.

27 1386/84
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Sor
szám

A beszámolójelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

Elrendelési
szám

cime milyen időszakon
ként készül körének meghatározása

a beszámolójelentés

mely szerveknek milyen határidőre 

tartoznak megküldeni

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

25. Import ESZR beren
dezések adatai

negyedévenként azon intézmények, 
amelyek ESZR 
és MSZR számí
tógépekkel ren
delkeznek

KSH SZÁMALK- 
nak és MTA 
SzAB Titkársá
gának

a negyedévet kö
vető hó 15.

27 1084/82

26. A távadatfeldolgo
zási alkalmazások 
adatai

évenként azon intézmények, 
amelyek táv
adatfeldolgozási 
hálózatot üze
meltetnek

KSH Számítás
technikaalkal
mazási Főosztá
lyának, KSH te
rületi igazgató
ságának és MTA 
SzAB Titkársá
gának

az évet követő feb
ruár 10.

27 1420/84

27. Adatok a szoftver 
szerzői díjakról

évenként azon intézmények, 
amelyek szoft
ver fejlesztést és 
értékesítést vé
geznek

KSH Számítás
technikaalkal
mazási Főosztá
lyának, KSH te
rületi igazgató
ságának és MTA 
SzAB Titkársá
gának

a tárgyévet követő 
február 10.

27 1421/84

28. Számítástechnikai 
eszközök állomány- 
adatai

évenként azon intézmények, 
amelyek számí
tástechnikai esz
közöket üzemel
tetnek

KSH Számítás
technikaalkal
mazási Főosztá
lyának, KSH te
rületi igazgató
ságának és MTA 
SzAB Titkársá
gának

az évet követő feb
ruár 10.

27 1422/84

29. Jelentés az üdültetési 
tevékenységről

évenként minden, saját keze
lésű üdülővel, 
hétvégi pihenő
vel rendelkező 
költségvetési 

szervezet, vállalat

a székhelyük sze
rint illetékes me
gyei KSH igaz
gatóságnak

a tárgyévet követő 
február 1.

27 1155/84

30. Havi (negyedéves) be
számoló jelentés az 
üzemi balesetekről

negyedéven
ként

minden MTA fel
ügyelete alá tar
tozó költségve
tési szervezet, 
vállalat

MTA munkavédel
mi vezetőjének 
(MTA Beruházá
si Osztálya), il
letékes munka- 
védelmi felügye
lőségnek

a negyedévet kö
vető hó 5.

27 0526/84

31. Jelentés a saját keze
lésű konyhákról és 
büfékről

negyedéven
ként

saját kezelésű 
munkahelyi 
konyhát és büfét 
fenntartó aka
démiai szerveze
tek

KSH terüelti igaz
gatóságának

a negyedévet kö
vető hó 14.

27 0320/84

32. A külkereskedelmi 
forgalom cikken
kénti adatai. Alap
tábla

havonként MTA-KESz,
AKAD1MPEX

Külkereskedelmi
Minisztériumnak

a zárást követő na
pon

27 0489/72

33. Űjítási-találmányi je
lentés

évenként az MTA költségve
tési szervei és 
vállalatai

Országos Találmá
nyi Hivatalnak

a tárgyévet követő 
február 15.

27 1009/84

34. A kisvállalatok és kis
szövetkezetek sta
tisztikai beszámoló 
jelentése

félévenként kisvállalatok KSH területi igaz
gatóságának

a félévet követő 
július 16., feb
ruár 15.

27 1364/84
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A beszámolójelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

Sor-
milyen időszakon

ként készül

a beszámolójelentést Elrendelési
számszám címe körének meghatározása mely szerveknek milyen határidőre

tartoznak megküldeni

í. 2. 3. 4. 5. 6 7.

35. összevont statiszti
kai beszámoló 
jelentés

félévenként vállalati gazdasági 
munkaközössé
gek

KSH területi igaz
gatóságának

félévet követő hó 
15.

27 1365/84

36. Adatszolgáltatás a fel
sőoktatási intézmé
nyek nappali tago
zatán végzett pálya
kezdő szakemberek 
számára meghirde
tett álláshelyekről

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

Állami Bér- és 
Munkaügyi Hi
vatal Munkaügyi 
Információs Köz
pontjának

a tárgyévet követő 
január 31.

25 048/84

37. Jelentés a várható 
munkaerőigények 
alakulásáról 1985. 
évre

évenként az MTA vállalatai a telephely szerin
ti tanács mun
kaügyi szakigaz
gatási szervének

1985. január 29. 25 046/84

38. Adatok az elsőízben 
munkábalépő fiata
lok számára felajánl
ható munkahelyek
ről 1985. évben

évenként minden akadémiai 
gazdálkodó szer
vezet

az intézmény te
lephelye szerint 
illetékes munka
ügyi szakigazga
tási szervnek

1985. az évet köve
tő március 5.

25 052/83

39. Betétlap az elsőízben 
munkába lépők 
munkakönyvéhez

folyamatosan budapesti munkál
tatók, 
amelyek 
az első 
ízben 
munkába

Állami Bér- és 
Munkaügyi Hi
vatal Munka
ügyi Informá
ciós Központjá
nak

a hónap 25. napja 25 053/83

íepot tog- 
vidéki lalkoztat- 

ják
a területileg illeté

kes munkaügyi 
szakigazgatási 
szervnek

40. Adatok a pszichológiai 
munkakörökben 
foglalkoztatottakról, 
az egységes munka
ügyi nyilvántartás 
alapján

folyamatosan minden akadémiai 
munkáltató, 
amely pszicholó
giai feladat ellá
tására munka- 
viszonyt létesít 
vagy megszüntet

Állami Bér- és 
Munkaügyi Hi
vatal Munka
ügyi Információs 
Központjának

munkaviszony 
megkötését v. 
megszűnését kö
vető 15 munka
napon belül

25 055/82

4L Külföldön munkát 
végző magyar ál
lampolgárok egysé
ges nyilvántartási 
(statisztikai) lapja 
és összesítő

félévenként munkáltató, illetve 
engedélyező 
szerv

MTA Nemzetközi 
Kapcsolatok Fő
osztályának

a tárgyfélévet kö
vető hó 10. mun
kanap

25 057/83

MTA Nemzetközi 
Kapcsolatok Fő
osztálya (az 1. 
és 3. formájú 
esetekről)

Állami Bér- és 
Munkaügyi Hi
vatal Munka
ügyi Információs 
Központjának

tárgyfélévet köve
tő 17. munkanap

munkáltató, illetve 
engedélyező 
szerv

külön utasítás sze
rint

meghatározott la
pokat a kitöltést 
követő 5 napon 
belül

42. 1985. évi fi. félévi) 
költségvetési beszá
moló

félévenként az MTA önálló költ
ségvetési szervei

MTA Pénzügyi Fő
osztályának

utasítás szerint (a 
tárgyfélévet kö
vető második hó 
eleje)

35 0800/81

MTA Pénzügyi Fő
osztálya

Pénzügyi Számí
tástechnikai In
tézetnek

43. Jelentés az óvodai 
intézmények helyze
téről
(1985. október 15-i 
állapot)

évenként valamennyi óvodai 
intézmény

a városi, kerületi 
művelődésügyi 
osztálynak

1985. október 17. 50 001/84
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Sor
szám

A beszámolójelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

Elrendelési
szám

elme
milyen időszakon

ként készül körének meghatározása

a beszámolójelentés

mely szerveknek milyen határidőre 

tartoznak megküldeni

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

44. Jelentés a szakkönyv
tárak éves tevé
kenységéről

évenként az MTA felügyele
te alá tartozó in
tézmények 
könyvtárai

MTA Könyvtára 
Fejlesztési és 
Hálózati Szol
gálatának

a tárgyévet követő 
január 15.

50 045/80

MTA Könyvtára 
Fejlesztési és 
Hálózati Szolgá
lata (Hálózati 
Központ)

MM Tudomány- 
szervezési és Inf. 
Intézete Közgaz
dasági Főosztá
lyának

január 30.

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

évenként könyvterjesztést 
végző szervek

MM Kiadói Fő- 
igazgatóságának

a tárgyévet követő 
január 28.

50 046/80

46. Jelentés a FILM- 
TÁRCASTŰDIÓ 
tevékenységéről

évenként a filmgyártási te
vékenységhez 
szükséges enge
déllyel rendelke
ző filmstúdiók

MM Filmfőigazga
tóságának

a tárgyévet követő 
január 31.

50 053/80

47. Adatszolgáltatás az ál
talános és szaklevél
tárak 1984. évi be
számoló jelentésé
hez

évenként az MTA intézmé
nyeinek általá
nos és szaklevél
tárai

MM levéltári osz
tályának

1985. január 29. 50 075/84

48. Éves energiamérleg évenként az energiamérleg 
készítésére kije
lölt akadémiai 
költségvetési 
szervek

Állami Energeti
kai és Energia
biztonságtechni
kai Felügyelet
nek (ÁEEF)

a tárgyévet követő 
március 1.

51 030/82

49. Villamosteljesítmény
mérő lap

havonként A 36/1967. NIM 
sz. utasítás sze
rint villamoster
helés mérésére 
kötelezett aka
démiai gazdál
kodó szervek

ÁEEF-nek és a te
rületileg illetékes 
áramszolgáltató 
vállalatoknak

tárgyhó 25-e 51 045/82

50. Adatszolgáltatás a VI. 
ötéves tervi energia
gazdálkodási akció- 
program éves végre
hajtásáról szóló be
számoló elkészítésé
hez

évenként az MTA vállalatai 
és az adatszol
gáltatásra kije
lölt ktgvetési 
szervei

ÁEEF Energiater
vezési és Inf. Fő
osztályának

MTA Pénzügyi Fő
osztályának (Be
ruházási Osz
tálynak)

a tárgyévet követő 
január 31.

51 055/81

51. Bejelentés a kazánok 
és egyéb nyomás
tartó berendezések 
sérüléséről, robba
násáról

esetenként az ÁEEF Kazán
felügyeletéhez 
tartozó vala
mennyi adatszol
gáltató

ÁEEF-nek az eseményt kö
vető 24 órán be
lül

*
51 051/81

52. Területrendezési adat
szolgáltatás

esetenként kijelölt szervezetek az adatszolgáltató 
lapot küldő szerv 
részére

a kiküldést követő 
30. nap

71 106/79

53. Információ az építő
ipari versenytárgya
lási kiírásról

esetenként versenytárgyalást 
meghirdető szer
vezetek

ÉGSZI Ágazati In
formációs Főosz
tályának

a felhívást követő 
10. munkanap

71 132/83

54. Információ az építő
ipari versenytárgya
lás eredményéről

esetenként versenytárgyalást 
lebonyolító szer
vezetek

ÉGSZI Ágazati In
formációs Főosz
tályának

az eredményhirde
tést követő 10. 
munkanap

71 135/83
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s z á m
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m e ly  s z e r v e k n e k  m ily e n  h a tá r id ő r e  

t a r t o z n a k  m e g k ü ld e n i

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

55. Kimutatás a gépjár
műfenntartási mun
kákról és a kapaci
tások december 31-i 
állapotáról

évenként gépjármű javító- 
műhellyel és 
szervizzel ren
delkező szervek

Közlekedési Főfel
ügyeletnek

a tárgyévet követő 
február 15.

7 5  0 2 3 / 8 2

56. Jelentés a forgalmi 
rendszámmal ellá
tott nem fuvarozó 
közúti járműállo
mány szállítási és 
fuvarozási teljesít
ményeiről

félévenként nem közhasználatú 
járművet üze
meltető szerve
zetek

Közlekedési Főfel
ügyeletnek

félévet követő hó 
15.

75 051/82

57. Légszennyező kibo
csátási jelentés

esetenként a gazdasági tevé
kenységet foly
tató jogi szemé
lyek, valamint 
a 350 kW telje
sítménynél na
gyobb központi 
fűtőberendezés 
üzemeltetői

a légszennyező for
rás telephelye 
szerint illetékes 
tanács vb épí
tésügyi feladato
kat ellátó szak- 
igazgatási szer
vének

a légszennyező for
rás keletkezésé
től, vagy az ada
taiban bekövet
kezett változás
tól számított 3 
hónapon belül

77 001/83

58. Veszélyes hulladék 
bejelentő lap (vál
tozásjelentés)

esetenként az 56/1981. (XI. 
18.) MT sz. ren
delet értelmé
ben adatszolgál
tatásra kötele
zett gazdálkodó 
szervezetek és 
egészségügyi in
tézmények

az OKTH területi
leg illetékes fel
ügyelőségének

a változást követő 
8 napon belül

70 003/83

59. Adatszolgáltatás: or
vos, vizsgázott fo
gász munkaviszony
ba lépéséről, mun
kahelyében, mun
kakörében, munka
idejében bekövetke
zett változásról, 
munkaviszonyának 
megszűnéséről

esetenként valamennyi orvost 
és vizsgázott fo
gászt alkalmazó 
akadémiai gaz
dálkodó szerve
zet

Fővárosi, megyei 
Tanács VB 
Egészségügyi 
Osztályának

a változást köve
tően

87 228/82

60. Jelentés a készpénzbe
vételek közvetlen 
felhasználásáról

havonként készpénzbevételeik 
közvetlen fel- 
használására jo
gosult MTA szer
vezetek

MNB számlavezető 
szerve

tárgyhót követő hó 
6-a

91 001/83

61. Jelentés a házipénz
tári készpénzállo
mányról

negyedéven
ként

előzetes jogcím 
megjelöléssel, il
letve ellátmány
nyal gazdálkodó 
vállalatok

MNB számlavezető 
szerve

negyedévet követő 
hó3-a

91 003/82

62. Beszámoló jelentés a 
beruházási hitel 
(kölcsön) szerződé
sek feltételei telje
sítésének vizsgála
táról

egyszeri a hitelt felhasználó 
gazdálkodó szer
vezetek

a hitel (kölcsön) 
szerződés szerint 
illetékes bank
szervnek

a beruházás üzem
behelyezése utá
ni naptári évet 
követő április 30.

91 035/81

63. Munkalap a készlet- 
állomány alakulásá
ról és a növekmény 
pénzügyi rendezésé
nek módjáról

évenként valamennyi gazdál
kodó szervezet

a hitelezés szerint 
illetékes bank
szervnek

a tárgyévet követő 
március 5.

91 037/81
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Sor
szám

A beszámolójelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

Elrendelési
szám

címe
m-lyen időszakon

ként készül körének meghatározása

a beszámolójelentés

mely szerveknek milyen határidőre

tartoznak megküldeni

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

64. Jelentés a nagy értékű 
műszerek állomá- 
nyáb n bekövetke
zett változásokról

félévenként mindazon költség- 
vetési szerveze
tek, vállalatok, 
szövetkezetek, 
amelyek 100 eFt 
bruttó értéket 
meghaladó mű
szereket és mé
réstechnikai be
rendezéseket be
szereznek, átad
nak vagy selej
teznek

MTA Műszerügyi 
és Méréstechni
kai Szolgálatá
nak

a félévet követő 
augusztus 15., 
február 15.

21 001/76

65. Jelentés a nagy értékű 
műszerek, segédbe
rendezések és tar
tozékok belföldi for
galmazásáról

negyedéven
ként

műszerek, segéd- 
berendezések ha
zai forgalmazá
sával foglalkozó 
kül- és belkeres
kedelmi vállala
tok, valamint az 
ilyen tevékeny
ségre feljogosí
tott egyéb szer
vezetek az álta
luk forgalmazott 
100 eFt bruttó 
értéket meghala
dó berendezések
ről

MTA Műszerügyi 
és Méréstechni
kai Szolgálatá
nak

a negyedévet kö
vető hó 15.

21 002/76

66. Jelentés az állományi 
létszám összetételé
ről

évenként MTA kutatóinté
zetei és támoga
tott kutatóhe
lyei

MTA Személyzeti 
Főosztályának

a tárgyévet követő 
január 5.

21 003/82

67. Jelentés a szolgálati 
találmányok éves 
adatairól

évenként minden MTA fel
ügyelete alá tar
tozó szervezet

MTA Találmányi 
Csoportjának

a tárgyévet követő 
február 1.

21 004/76

68. A kutatóintézetek gaz
dálkodását szabá
lyozó 15/1982. (A. K. 
5.) MTA-F. sz. uta
sítás 1. és 2. számú 
mellékletének meg
felelő adatok, az 
eredmény- és a ma
radványérdekeltsé
gű tevékenység 
pénzügyi elszámolá
sáról

évenként az utasítás hatálya 
alá tartozó aka
démiai gazdál
kodó szervezetek

MTA Pénzügyi Fő
osztályának

a tárgyévet követő 
február 15.
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69. Tájékoztató jelentés a 
beruházások alaku
lásáról
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amelyeknek 
ÁFB jelzőszámos 
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MTA Pénzügyi Fő
osztályának
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70. Az akadémiai intézmé
nyek magasabb ve
zető állású dolgo
zói és helyetteseik 
anyagi érdekeltségi 
rendszerét szabá
lyozó 13/1983. (A. K. 
13) MTA-F. sz. uta
sításban foglaltak 
végrehajtásához 
szükséges adatok

évenként az utasítás hatálya 
alá tartozó aka
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MTA Pénzügyi Fő
osztályának

a tárgyévet követő 
február 15.

21 007/84
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FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke minden hétfőn 16—17,30 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





ISSN 0460-5829

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik havonta kétszer 
Szerkeszti: dr. Egri Pál, az MTA Központi Hivatala Jogi Osztályának vezetője

Kiadja: az Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest, Alkotmány u. 21. — Felelős: Hazai Oyörgy, az Akadémiai Kiadó és Nyomda főigazgatója. —
1600 példány

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál 
(PKHI 1900 Budapest, József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215 — 96 162 pénzforgalmi

jelzőszámára. Előfizetési díja egy évre 120,— Ft
Egyes példányok beszerezhetők az 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. Példányonkénti ára 5 Ft

85.14031 Akadémiai Kiadó és Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Hazai György





XXXIV. (1985.) ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A k a d é m i a i  K ö z l ö n y
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

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

KÖZPONTI  HIVATALA

TARTALOM
A Magyar Tudományos 

Akadémia Elnökségének 
határozatai az 1984.
november 26-i ülésről 46/1984. sz. határozat Az akadémikusok és a tudományos fokozattal rendel

kezők demográfiai vizsgálatáról .................................  24

47/1984. sz. határozat A földrajztudomány helyzetéről ...................................  24

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai .................................  24

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

Helyesbítés ....................................................................  35

A MagyarTudományos Akadémia elnökének és mb. főtit
kárának, valamint a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnökének és titkárának fogadóórája ........................ 36



24 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1985. február 8.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1984. évi november 26-i ülésről

Előterjesztés
az akadémikusok és a tudományos fokozattal 

rendelkezők demográfiai vizsgálatáról

Az Elnökség 32/1983. sz. határozatával létre
hívott munkabizottság megvizsgálta az MTA tagjai 
és a tudományos fokozattal rendelkezők életkori 
megoszlásának alakulását.

A vizsgálat célja az volt, hogy bemutassa és 
demográfiai szempontból elemezze a tudományos 
fokozattal rendelkezők összetételét, s a múltbeli 
tendenciák alapján adjon előreszámítást a 2000. 
évig a minősítettek kormegoszlása és száma tekin
tetében. Az előterjesztés megállapítja, hogy — köz
ponti beavatkozások nélkül — a jelenlegi tenden
ciák változatlanul érvényesülni fognak, és a minő
sítettek korösszetételében az ezredfordulóra további 
jelentős öregedés következik be.

A munkabizottság elnöke kiegészítő megjegyzé
seket fűzött az előterjesztéshez, egyik tagja pedig 
mélyre ható elemzést adott a korosodás okairól és 
azokról a lehetőségekről, amelyek ezt a tendenciát 
megakadályozni vagy lassítani alkalmasak.

A vitában kifejezésre jutott az az igény, hogy a 
témát — megfelelő időben — újból napirendre kel
lene tűzni, amikor is mód lenne további gondolatok
kal és javaslatokkal gazdagítani a problematikát és 
a cselekvési programot egyaránt.

Az Elnökség 4611984. sz. határozata

Az Elnökség — megköszönve a munkabizottság 
értékes munkáját —
1. tudomásul veszi az előterjesztésben foglaltakat; 
felhívja a tudományos osztályok figyelmét arra, 
hogy a demográfiai vizsgálat által feltárt adatokat 
munkájuk során használják fel és folyamatosan kor
szerűsítsék;
2. javasolja, hogy a Tudományos Minősítő Bizott
ság vizsgálja meg a minősítettekre vonatkozó nyil
vántartás korszerűsítésének lehetőségét;

3. szükségesnek ítéli a fokozatszerzést befolyásoló 
érdekviszonyok mélyebb feltárását; javasolja, hogy 
a kutatók életpályáját, kiválasztódásukat, a tudo
mányos pályán való előrehaladásuk motivációit 
szociológiai vizsgálat tárja fel; javasolja továbbá az 
egész kérdéskör megvitatásának alkalmas időben 
történő újbóli napirendre tűzését.

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

Tájékoztató a földrajztudomány helyzetéről

Az Elnökség — 5/1984. sz. határozatával — 
alkalmi bizottságot küldött ki a földrajztudomány 
helyzetének megvizsgálása és az ezzel kapcsolatos 
állásfoglalás kialakítása céljából.

Az alkalmi bizottság által előterjesztett tájé
koztatást az Elnökség — némi módosítással — el
fogadta és a mellékletben foglaltak szerint megerő
sítette.

Az Elnökség 47/1984. sz. határozata

Az Elnökség — köszönetét nyilvánítva az alkal
mi bizottságnak —
1 . a földrajztudomány helyzetéről szóló tájékozta
tást lényegileg elfogadja és a mellékletben foglaltak 
szerint megerősíti;
2. felkéri az MTA elnökét, hogy a tájékoztatást 
küldje meg a művelődési miniszternek.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi:
1. a földrajztudomány helyzetéről szóló tájékozta
tást (ezzel kapcsolatosan 47/1984. sz. alatt külön 
határozatot hozott);
2. az MTA és a Kínai Társadalomtudományi Aka
démia közötti együttműködési megállapodás meg
kötéséről szóló tájékoztatót;
3. a Mexikói Országos Tudományos és Technológiai 
Tanács (Conacyt) és az MTA közötti munkaterv 
aláírásáról szóló tájékoztatót;
4. azt az elnöki állásfoglalást, amely szerint válto
zatlanul követendő az a gyakorlat, hogy a testületi 
szerveknél (tudományos osztályok) tartandó titkos 
szavazásokon csakis a jelenlevő tagok jogosultak 
részt venni;
5. az 1984. október 30-i ülés óta eltelt időszak leg
fontosabb eseményeiről szóló beszámolót.

Szentágothai János s. k.

MELLÉKLET
az Elnökség 47/1984. sz. hat.- 
hoz.

TÁJÉKOZTATÁS
A FÖLDRAJZTUDOMÁNY HELYZETÉRŐL

A tudományos technikai forradalom, a gazda
sági fejlődés, az életkörülmények változása és a köz- 
művelődés igényei a társadalmi fejlődés jelenlegi
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szakaszában a földrajztudománnyal szemben is fo
kozott követelményeket támasztottak, különösen a 
természeti erőforrások és adottságok értékelését, a 
környezetvédelmet, a terület- és településfejlesz
tést, a közoktatást és közművelődést, a honvédelmi 
felkészülést srolgáló kutatások iránt.

E követelmények tükrében az elnökségi alkalmi 
bizottság megállapítja a következőket.
— A földrajztudomány szerves része a magyar tu

dományos közéletnek. Kutatásainak színvonala 
eléri a rokon és társtudományok, általában a ha
zai tudományos tevékenység színvonalát, egyes 
témakörökben pedig kiemelkedő sikereket ért 
el.

— Korlátos személyi és anyagi lehetőségeit figye
lembe véve jól alkalmazkodik a tudománypoli
tikai követelményekhez, érzékenyen reagál a 
politikai és kormányzati szervek tudományos 
kutatásokkal kapcsolatos igényeire. Ezzel ösz- 
szefüggésben tevékenységében jelentős múltjá
nak értékálló hagyományai, a társadalmi-gazda
sági fejlődés által felvetett új problémakörök 
kutatása, valamint a nemzetközi élvonal széles
körűen elfogadott törekvései egyaránt jelen van
nak.

— Jelentős részt vállal a nemzet kulturális fejlő
dését elősegítő tevékenységekből, a közoktatás 
és a közművelődés területén egyaránt.

— Részese a nemzetközi tudományos együttmű
ködésnek. Kutatási eredményeivel, a két- és 
sokoldalú intézményes és alkalmi munkakap
csolatokkal hozzájárult a magyar tudományos 
tevékenység nemzetközi megbecsülésének növe
léséhez.
A földrajzi kutatáseredmények iránt megnöve

kedett igények egyrészt erősítették a széles tárgy
körű, természet- és társadalomtudományi szemlé
lettel felvértezett geográfia szerepét a gazdasági
társadalmi tervező munkában és a közművelődés
ben, másrészt jelentős hatást gyakoroltak a föld
rajzkutatás körére és irányára is.

A megoldandó feladatok egyrésze megnövelte a 
földrajzi környezet valamennyi tényezője egymásra 
hatásának integrált kutatása iránti igényt.

A földrajzi kutatásokban általában érvényesül 
az az alapelv, hogy a Föld felszínén zajló természeti 
és társadalmi folyamatokat, jelenségeket, azok vál
tozásának törvényszerűségeit összefüggéseikben, 
kölcsönhatásaikban, komplexen vizsgálják, haszno
sítva más tudományágak eredményeit. Ennek meg
felelően fejlődnek a természetföldrajz és a gazdaság- 
födrajz különböző ágazatai, amelyek tevékenységük 
során széleskörűen együttműködnek más tudo
mányágakkal különböző interdiszciplináris témák 
kutatásában.

Az alap- és az alkalmazott kutatások többsége 
az országos és tárcaszintű főirányokban és prog
ramokban megfogalmazott tudományos feladatok 
megoldására irányul. Ezek az alkalmazott kutatá
sok irányába terelték a tudományos tevékenységet
— többnyire finanszírozási okok miatt —, amik az 
alapkutatásokat háttérbe szorították.

A hazai geográfiai kutatások számos, a társa
dalmi-gazdasági gyakorlatban felhasznált ered

ményt produkáltak, amelyek közül kettő minden
képpen kiemelést érdemel. A társadalom természeti 
környezete erőforrásainak komplex vizsgálatában 
elért eredmények mindenekelőtt a hosszú és kö
zép távú népgazdasági tervezési munkában haszno
sultak. A gazdaság területi fejlődésének és a telepü
lések fejlődésének vizsgálatai pedig jelentősen hoz
zájárultak az új terület- és településfejlesztési poli
tika, valamint az arra épülő hosszú távú feladatok 
megalapozásához, ill. a közigazgatás területi rend
szerének korszerűsítéséhez.

Említést érdemelnek a hazai térképtudomány 
gyakorlatban is jól hasznosított és nemzetközileg is 
elismert eredményei, valamint Magyarország Nem
zeti Atlasza új kiadásának folyamatban levő elő
készítő munkálatai.

Az Akadémiai Kiadó gondozásában évente 
60—100 ív terjedelemben jelennek meg földrajzi 
tárgykörű könyvek. 1976—83 között 22 könyv, ill. 
tanulmánykötet jelent meg magyar, 12 pedig ide
gen nyelven. Társadalmi-közművelődési igények 
kielégítésére gyakran jelennek meg nagyobb pél
dányszámú művek más kiadóknál is.

A földrajztudománynak két folyóirata van. A 
Földrajzi Közlemények (a Magyar Földrajzi Társa
ság orgánuma) több mint egy évszázada végez ne
mes hagyományokra épülő igen eredményes közmű
velődési munkát. A Földrajzi Értesítő (az FKI folyó
irata) a legújabb kutatási eredményekről a szűkebb 
szakmai köröket tájékoztatja. E folyóiratok idegen 
nyelvű összefoglalóin kívül a nemzetközi szakfóru
mokat főként az időszakosan megjelenő Studies in 
Geography in Hungary tájékoztatja.

A földrajztudomány jelentősen hozzájárul kor
szerű szemléletű és magas színvonalú ismeretanyag
gal rendelkező tanárok, tanítók képzéséhez, a nap
jainkban kissé alábecsült földrajzi közoktatás szín
vonalának emeléséhez. A földrajz mint tantárgy a 
tudományos ismeretterjesztéssel, a népszerűén meg
írt szakmai kiadványokkal együtt korszerű isme
reteket nyújt a tanuló ifjúságnak, az érdeklődők
nek, és elősegíti a hazai, a világpolitikai és a világ- 
gazdasági eseményekben való eligazodást, továbbá 
hozzájárul a hazafias neveléshez, a környezetvédel
mi, közgazdasági ismeretek bővítéséhez és a tartal
mas idegenforgalmi élmények megszerzéséhez.

A szakmai-közéleti tevékenység serkentésében, 
a közművelődési feladatok ellátásában kiemelkedő 
szerepet játszik az MTA felügyelete alatt működő 
Magyar Földrajzi Társaság.

A magyar geográfusok aktív szerepet játszanak 
a nemzetközi szervezetekben: a KGST keretében 
megoldandó tudományos problémák kutatásában, 
a Nemzetközi Földrajzi Unióban (IGU) — amely 
1984-ben magyar tudóst választott egyik alelnö- 
kéül —, a Nemzetközi Negyedkorkutató Egyesület
ben (INQUA) és a Nemzetközi Kartográfiai Társu
lásban (ICA), valamint az ENSZ szakosított szer
vezeteiben. Az akadémiai kutatóhelyek és egyetemi 
tanszékek széles körű kétoldalú kapcsolatokat épí
tettek ki — főként szemináriumok formájában — 
külföldi partnereikkel.

A földrajztudományi kutatások kiterjedt háló
zatban folynak. A két akadémiai intézményen (Föld
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rajztudományi Kutató Intézet, MTA Regionális 
Kutatások Központja) kívül a tudományegyete
mek és főiskolák földrajzi tanszékein is végeznek 
kutató munkát. A két intézetben, kilenc egyetemi 
és öt főiskolai tanszéken összesen mintegy 140 fő 
foglalkozik földrajzi kutatással; különböző irányító 
szerveknél 20 geográfus működik, s ennél is többen 
(kb. 50 fő) a területfejlesztő (tervező) szerveknél.

A tudományos minősítéssel rendelkezők aránya 
az intézetekben 45%, az egyetemi oktatók közül 
44%, a főiskolákon 33%.

A kutatások pénzügyi-technikai feltételei vál
tozóak. Az akadémiai intézetekben általában meg
felelőek, a tanszékeken a legelemibb szükségletek 
sincsenek biztosítva. Utóbbiaknál az alacsony bér- 
színvonal miatt a kutatási segéderőkkel való el
látottság is kedvezőtlen.

Fülöp József s. k. 
az Alkalmi Bizottság 

elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Az MTA Elnöksége a földrajztudomány helyze
téről készült előterjesztést elfogadja. Elismeri a 
tudományág kutatói által elért eredményeket. 
Reálisnak és megoldandónak tartja a tudomány
ág fejlődését hátráltató gondokat.

2. Egyetért azzal, hogy a földrajzi kutatásokban a 
a társadalmi-gazdasági fejlődés követelményeivel 
összhangban a következő témakörök kapjanak 
prioritást:
— A természetföldrajzi és a gazdaságföldrajzi 

alapkutatások egyaránt erősödjenek és vállal
janak nagyobb szerepet a társadalom és ter
mészeti környezete közötti kapcsolatok tör
vényszerűségeinek feltárásában, az erőforrá
sok felmérésében, értékelésében és hasznosí
tási irányainak kialakításában.

— Az intenzív gazdálkodásra való áttérés gyorsí
tásának tudományos megalapozása érdeké
ben több energiát kell fordítani a termelő
erők területi elhelyezkedésének és elhelyezé
sének, valamint társadalmi hatásainak kuta
tására.

— Kiemelt feladatként kell kezelni a települések 
termelőerőkkel és települési környezetükkel 
összehangolt fejlődési törvényszerűségeinek 
feltárását.

— Folytatni kell Magyarországon környezeti 
adottságainak tematikus földrajzi térképe
zését.

3. Fontosnak tartja a Földrajztudományi Kutató 
Intézetben, az MTA Regionális Kutatások Köz
pontjában, valamint a felsőoktatási intézmények
ben folyó kutatómunka korábbinál eredménye
sebb koordinációját. Ennek érdekében felkéri a 
Főtitkárt, hogy segítse elő tevékenységüket ki
emelt feladatokkal és ezek megoldásához szüksé
ges eszközök ellátásával.

4. Elismeri a földrajz közoktatásban és közművelő
désben betöltött szerepét. Ajánlja a Művelődési 
Minisztériumnak, hogy tekintse át a földrajztu

dománynak a közoktatásban és közművelődésben 
betöltött szerepét, jelenlegi lehetőségeit és társa
dalmi érdekből tegye lehetővé bővítését. Felkéri 
a Föld- és Bányászati Tudományok Osztályát, 
hogy a véleményével és ajánlásaival segítse a 
minisztérium ez irányú munkáját, támogassa a 
közoktatási és közművelődési célokat szolgáló 
kutatásokra támaszkodó kézikönyvek, tanköny
vek, térképek kiadását.

5. Az Elnökség ösztönzi a tudományterület minden 
dolgozóját a társadalmi-gazdasági igényeknek 
megfelelő kutatómunka folytatására, a kulturális 
feladatok további magas szintű ellátására, a nem
zetközi tudományos kapcsolatok nemzeti érde
keinkkel megegyező ápolására.

K ö zlem én y ek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar
1. Üzemtani Tanszékére 1 egyetemi tanár, és 1 egye
temi docensi álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
A vállalati gazdaságtan c. diszciplína teljeskörű 

oktatása. Elsősorban az állattenyésztés és a válla
lati tervezés ökonómiai és szervezési ismereteinek 
az oktatása teljes folyamatára kiterjedő fejlesztése. 
A tudományterület kutatásában irányító részvétel 
a matematikai és számítástechnikai módszerek al
kalmazásával, nemzetközi együttműködéssel. A 
mérnök és szakmérnökképzésben az oktatás fej
lesztése, koordinálása, az oktatási folyamatba részt
vevők összefogása.

Részvétel a vállalati gazdaságtan c. diszciplína 
írásos tananyagának kimunkálásában (jegyzet, tan
könyv) oktatási segédletek elkészítésében.

A meghirdetett álláshelyre pályázhatnak, akik
— agrármérnöki diplomával rendelkeznek,
— az agrármérnökképzésben és a kutatásban bi

zonyították az ökonómiai és szervezési ismeretek 
magas színvonalú művelését, alkalmazását (meg
jelent szakkönyvek, tanulmányok, gyakorlat
ban alkalmazott eredmények),

— a vállalatgazdasági ismeretek oktatásában hosz- 
szú tapasztalatokkal rendelkeznek, tankönyv és 
egyéb oktatási anyagok szerzői, illetve társ
szerzői,

— a mezőgazdasági tudományokdoktora tudomá
nyos fokozattal rendelkeznek,

— a gyakorlat által — hazai és nemzetközi — el
ismert kutatási eredményekkel rendelkeznek és 
a tudományos közvélemény elismer (nemzetkö
zi hivatkozások, publikációk száma, tudomá
nyos minősítés stb.),

— német nyelvből felsőfokú állami nyelvvizsga, 
orosz vagy angol nyelven középfokú állami 
nyelvvizsgának megfelelő nyelvismerettel ren
delkeznek.
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A pályázat elbírálásánál előnyként szerepel a 
korszerű matematikai és számítástechnikai mód
szerek alkalmazásának ismerete, illetve gyakorlata.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
A földhasználat-, a növénytermelési ágazatok 

ökonómiai és szervezési ismereteinek egyetemi szin
tű oktatása (előadás, gyakorlat tartása az általá
nos- és szakmérnökképzés és továbbképzés kereté
ben) a jelzett tudományterület folyamatos korsze
rűsítése, fejlesztése, az oktatás irányítása, koordi
nálása az oktatás teljes folyamatában. A vállalati 
gazdaságtan ismeretek teljeskörű oktatása.

A tanszéki kutatómunkához kapcsolódva önálló 
kutatómunka végzése, a kutatás eredményeinek az 
oktatásban és gyakorlatban történő hasznosítása, 
adaptálása.

A meghirdetett álláshelyre pályázhatnak
— akik legalább 10 éve részt vettek, illetve vesznek 

a vállalati gazdaságtan ismeretek egyetemi szin
tű oktatásában,

— gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek,
— a tudományterületen elismert kutatási ered

ményt értek el, ezt a megjelent publikációk 
igazolják,

— a jelzett tudományterületen tudományos minő
sítéssel rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a korszerű 

matematikai és számítástechnikai ismeretek ezen 
tudományterületen történő alkalmazásának kész
sége, illetve bizonyítása.

A pályázat elnyerésének feltétele az orosz és 
angol (vagy német, illetve francia) nyelvből meg
szerzett állami középfokú nyelvvizsga, illetve ezzel 
megegyező nyelvismeret.

2. Földmüveléstani és Növénytermesztéstani Tan
székre egy egyetemi docensi álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
A növénytermesztéstan ismeretkörén belül első

sorban a vetőmagtermesztés és szálastakarmány- 
termesztés oktatása, gyakorlatok irányítása. A tan
anyag összeállításában és fejlesztésében, a kutatá
sokban, továbbá a növénytermesztéstan tárgykör
höz tartozó tudományos továbbképzési feladatok 
ellátása.

Pályázhatnak azok az agrármérnöki diplomával 
rendelkezők, akik több mint 10 éves oktatási, neve
lési, kutatási tapasztalattal rendelkeznek, e tudo
mányterületen az oktatandó tárgykörből eredmé
nyes kutató tevékenységet folytattak és ezt meg
felelően publikálták.

A pályázónak tudományos fokozattal, vetőmag- 
termesztő szakmérnöki oklevéllel és egy világnyelv
ből tárgyalási szintű ismerettel kell rendelkeznie.

3. Növény nemesítést ani Tanszékre egy egyetemi 
docensi álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
A genetika, a növénynemesítés oktatása a nap

pali képzésben, a biotechnológia oktatása és a gya

korlatok megszervezése, bevezetése a posztgraduá
lis képzésben.

A meghirdetett állás betöltésére pályázhatnak olyan 
biológiai tudományos fokozattal rendelkező szak
emberek, akik a klasszikus és modern genetikát, 
valamint a növénynemesítést ismerik, oktatásában 
és művelésében nagy tudományos tapasztalattal 
rendelkeznek.

4.Növénytani és Növényélettani Tanszékre egy 
egyetemi docensi álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
A tanszék oktató-nevelő és tudományos kutató

munkájában való részvétel, növényélettanból elő
adások tartása, a tananyag fejlesztése, gyakorlatok 
szervezése és irányítása.

Pályázhatnak azok, akik valamely egyetemen 
biológus oklevelet szereztek, pedagógiai képesíté
sük, tudományos fokozatuk és nemzetközileg elis
mert tudományos tevékenységük, aktív nyelvtu
dásuk van.

5. Az Egyetemre, a rektornak alárendelt egy egyetemi 
docensi álláshelyre.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
A Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karon, a 

rektor irányításával, a kari igazgató szakmai felü
gyeletével, előadások és gyakorlatok tartása az 
Agrárgazdaságtan tárgyköréből. A pályázó feladata 
továbbá az általa oktatott tantárgy programjának 
kialakítása az ezzel kapcsolatos tananyagok kidol
gozása, valamint témakörében részvétel az üzem
mérnökök szakosító továbbképzésében. Oktatási 
tevékenységét úgy kell kialakítania és ellátnia, 
hogy az alapját képezze a két fokozatú integrált 
agrár-ökonómiai képzésnek.

A pályázó kötelessége továbbá a vezetés és 
munkaerőgazdálkodás humán tényezőinek kuta
tása, a Főiskolai Kar ezzel összefüggő tudományos 
kutatási tevékenységének összefogása.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki végzett
séggel, tudományos fokozattal, több mint egy év
tizedes termelési, elsősorban termelőszövetkezeti 
gyakorlattal, legalább 5 éves felsőoktatási tapasz
talattal és a kutatómunkát dokumentáló szakiro
dalmi tevékenységgel rendelkeznek.

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.
A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot,
— tudományos munkák jegyzékét,
— a felsőoktatási intézménytől beszerzett és kitöl

tött személyi adatlapot,
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— a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ide
gen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles másola
tát,

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

ABMH. 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, Páter Károly út 1.)

Dr. Biró Ferenc s. k. 
egyetemi tanár 

rektor

A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem pályá
zatot hirdet az alábbi karain betöltésre kerülő egye
temi tanár, illetve egyetemi docensi álláshelyekre.

Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar
1. Alkalmazott Üzemtani Tanszéken 1 fő egyetemi 

tanári,
2. Kertészeti Tanszéken 1 fő egyetemi docensi,
3. Növénytermesztéstani Tanszéken 1 fő egyetemi 

docensi,
4. Növényvédelmi Intézet Alkalmazott Növényvé

delmi Osztályán 1 fő egyetemi docensi,
5. Kultúrtechnika és Vízhasznosítási Tanszéken 1 fő 

egyetemi docensi álláshelyre.

1. Az Alkalmazott Üzemtani Tanszékre kineve
zendő egyetemi tanár feladata a „Munkaszervezés” , 
valamint a „Munkaszervezéstan és vezetés” c. 
tárgy oktatása, előadások és gyakorlatok tartása, 
a tananyag folyamatos fejlesztése, a tudományos 
diákköri és tanszéki tudományos kutató munka 
irányítása.

A pályázat elnyeréséhez agrármérnöki vagy 
agrárközgazdász oklevél, tudomány doktora tudo
mányos fokozat, legalább egy világnyelv ismerete, 
az oktatott tárgykörben szerzett magasfokú kép
zettség és sokéves mezőgazdasági vállalati vezetés
ben, szervezésben szerzett szakmai gyakorlat szük
séges.

2. A Kertészeti Tanszékre kinevezendő egyetemi 
docens feladata a „Kertészeti termelés” című tárgy 
keretein belül a Zöldségtermesztés ismeretek okta
tása, gyakorlatainak tartása, szervezése, a tananyag 
fejlesztése, tudományos kutatómunka végzése.

A pályázat elnyeréséhez Kertészeti Egyetemen 
szerzett oklevél, kandidátusi fokozat vagy annak 
megfelelő tudományos teljesítmény, az oktatott 
tárgykörben magas fokú képzettség, 20 évet megha
ladó egyetemi oktatói gyakorlat, valamint egy ide
gen nyelv ismerete szükséges.

3. A Növénytermesztéstani Tanszékre kinevezen
dő egyetemi docens feladata az „Örökléstan” és 
Növénynemesítés” tantárgy előadásainak és gya
korlatainak tartása, a tananyag fejlesztése. Bekap
csolódás a tanszék egyéb oktató-nevelő munkájába, 
továbbá a Földműveléstani és Növénytermesztési 
Intézethez tartozó növényneinesítési kutatásokba, 
különös tekintettel a burgonya genetikára. Tudo
mányos diákköri tevékenység irányítása.

A pályázat elnyeréséhez agrár vagy tudomány- 
egyetemen szerzett oklevél, kandidátusi tudomá
nyos fokozat, legalább egy világnyelv tárgyalóképes 
ismerete, 10 évet meghaladó tudományos gyakorlat 
szükséges.

Előnyben részesülnek az egyetemi oktatási ta
pasztalattal rendelkezők.

4. A Növényvédelmi intézet Alkalmazott Növény- 
védelmi Osztályán kinevezendő egyetemi docens fel
adata a „Növényvédelmi Technológia” és a „Gyom
irtás” című tantárgy előadásainak és gyakorlatai
nak vezetése. Részvétel a „Növényvédelmi szak- 
szeminárium” előadásainak és gyakorlatainak tar
tásában. Az oktatott tárgy tananyagának folyama
tos fejlesztése. Tudományos diákköri tevékenység 
irányítása. Részvétel a tárgykörbe tartozó intézeti 
kutatásban.

A pályázat elnyeréséhez agráregyetemen szer
zett oklevél, növényvédelmi szakmérnöki végzett
ség, kandidátusi tudományos fokozat és 10 évet 
meghaladó egyetemi oktatói gyakorlat, valamint 
idegen nyelvismeret szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek 
azok, akik nagyüzemi gyakorlattal és pedagógiai 
képzettséggel rendelkeznek.

5. A Kultúrtechnika és Vízhasznosítási Tanszékre 
kinevezendő egyetemi docens feladata a „Földmé
réstan és Kultúrtechnika” c. tárgy előadásainak, 
gyakorlatainak tartása, a tananyag fejlesztése. A 
Meliorációs Szakmérnöki Szakoktatásában, vala
mint tananyagfejlesztő munkájában való részvétel. 
Aktív közreműködés a tanszék kutató munkájában 
és a tudományos diákköri tevékenységében.

A pályázat elnyeréséhez Agrár vagy Műszaki 
Egyetemen szerzett diploma, kandidátusi tudomá
nyos fokozat, az oktatott tárgykörben szerzett ma
gas fokú képzettség, 10 évet meghaladó szakmai 
gyakorlat és idegen nyelvismerete szükséges.

Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar
1. Állattenyésztéstani Tanszéken 2 fő egyetemi do

censi,
2. Alkalmazott Üzemtani Tanszéken 1 fő egyetemi 

docensi,
3. Tejgazdaságtan- és Mikrobiológiai Tanszéken 1 fő 

egyetemi docensi álláshelyre.

1. Az Állattenyésztéstani Tanszékre kinevezendő 
egyik egyetemi docens feladata a „Takarmányozás
tan” című tárgy egyes fejezeteinek előadása, gya
korlatok tartása, a tanszék takarmánytartósítási 
kutatásaiban való részvétel, önálló kutatási téma 
művelése.



1985. február 8. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 29

A pályázat elnyeréséhez agráregyetemen szer
zett oklevél, kandidátusi tudományos fokozat, 
5 évet meghaladó mezőgazdasági nagyüzemi, 10 
évet meghaladó egyetemi oktatói gyakorlat és 
legalább két idegen nyelvismeret szükséges.

Az Állattenyésztéstani Tanszékre kinevezendő 
másik egyetemi docens feladata a „Sertéstenyésztés
tan” című tárgykör oktatása, előadások és gyakor
latok tartása, a tananyag fejlesztése, tudományos 
kutatómunka végzése.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél, kandidátusi tudományos 
fokozat és legalább 20 éves egyetemi oktatói gya
korlat, valamint idegen nyelvismeret szükséges.

2. Az Alkalmazott Üzemtani Tanszékre kineve
zendő egyetemi docens feladata a „Munkaszervezés
tan és Üzemvezetés” tantárgyhoz kapcsolódó mun
kaszervezési előadások és gyakorlatok tartása, 
illetve szervezése, tananyagfejlesztés. Részvétel az 
üzemi- és hetesi gyakorlatok felügyeletében, a tan
széki kutatómunkában.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél, 10 év feletti nagyüzemi 
vezetői, vagy felsőoktatási gyakorlat szükséges. 
Előnyben részesülnek a kandidátusi fokozattal, vagy 
vállalatgazdasági, illetve munkavédelmi szakmér
nöki végzettséggel és idegen nyelvismerettel ren
delkező pályázók.

3. A Tejgazdaságtan és Mikrobiológiai Tan
székre kinevezendő egyetemi docens feladata az 
„Állati eredű ’termékek feldolgozása” című tárgy 
oktatásába való közreműködés az agrármérnök, 
tejipari szakmérnök, vagy a húsfeldolgozó szak
mérnök képzésben. Tudományos kutató munka 
végzése.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen, Műszaki Egyetemen, illetve Tudomány
egyetemen szerzett oklevél, az élelmiszeripar terü
letén szerzett sokévi gyakorlat, kandidátusi tudo
mányos fokozat, vagy annak megfelelő tudomá
nyos teljesítmény és idegen nyelvismeret 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, 

besorolását 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 
vonatkozó jövőbeni terveit.

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

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát.
— A pályázattal kapcsolatban az intézménytől 

beszerzett 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 pályázati felhívás megjelenése után 4 héten belül* 
kell eljuttatni:
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 
egyetemi tanár 

rektor

A Debreceni Agrártudományi Egyetem pályá
zatot hirdet:

a Mezögazdaságtudományi Egyetemi Karon, 
az Állattenyésztéstani és Tartástechnológiai Intézet 
Állattenyésztéstani Tanszékén

7 egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 
„Takarmányozástan” c. tárgy oktatásán belül 
a „Takarmányismerettan” , valamint az „Alkalma
zott takarmányozástan” c. tárgykörök előadásainak 
megtartása, a tantárgyi gyakorlatok szervezése, 
irányítása. Feladata továbbá az oktatott anyagrész 
magas szintű kutatása és az oktatási anyagba tör
ténő beépítése.

Pályázhatnak azok, akik Agrártudományi Egye
temi végzettséggel, tudományos fokozattal, idegen 
nyelvismerettel, megfelelő publikációs tevékeny
séggel és legalább 10 éves egyetemi oktatási gya
korlattal rendelkeznek.

a Géptani Tanszéken
1 egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 
„Műszaki ismeretek” c. tantárgy keretében a „Nö
vénytermesztés gépesítése” c. tárgykör előadásai
nak megtartása, a tantárgyi gyakorlatok irányítása. 
Ellátja a növényvédelmi szakmérnöki szakon a 
„Növényvédelem gépesítése” c. tárgy oktatását, 
közreműködik a talajerőgazdálkodási szakmérnök
képzésben, a „Szerves és műtrágyák kezelésének

* A határidő a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesí
tőben való közzétételtől értendő.
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és kijuttatásának gépesítése” c. tantárgyrész okta
tásában. Feladata továbbá a tanszék tudományos 
munkájában való részvétel.

Pályázhatnak azok az okleveles mezőgazdasági 
gépészmérnökök, akik tudományos fokozattal, ide
gen nyelvismerettel, megfelelő publikációs tevé
kenységgel és legalább 10 éves egyetemi oktatási 
gyakorlattal rendelkeznek.

a DATE szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Karán, 
a Növénytani és Növényvédelmi Tanszéken 
1 főiskolai tanári állásra

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz a „Nö
vénytan” , „Növényvédelem” és „Környezetvéde
lem” c. tárgyak előadásainak tartása, a téma
körhöz kapcsolódó gyakorlatok irányítása, a tan
szék oktatásfejlesztési és nevelési feladatainak 
folyamatos végzése. Feladata továbbá a tanszék 
tudományos munkájában való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik legalább 10 éves felső- 
oktatási gyakorlattal, tudományos fokozattal, ide
gen nyelvismerettel és tanszékszervezői tapaszta
lattal rendelkezik.

a DATE mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai 
Karán az Üzemgépészeti Tanszéken 
1 főiskolai docensi állásra

A kinevezendő fősikolai docens feladata lesz a 
„Mezőgazdasági építés és épületgépészet” c. tárgy 
előadásainak megtartása, s az e témakörökhöz 
kapcsolódó tananyag fejlesztése. Feladata továbbá 
a tanszék tudományos munkájában való részvétel.

Pályázhatnak azok az okleveles mezőgazdaság 
gépészmérnökök, akik egyetemi doktori címmel és 
legalább 10 éves felsőoktatási gyakorlattal rendel
keznek.

a Mezőgazdasági Tanszéken 

1 főiskolai docensi állásra
A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz 

a „Mezőgazdasági termelés és tartástechnológia” c. 
tárgy előadásainak megtartása, a gyakorlatok irá
nyítása, a témakörhöz tartozó tananyag fejlesztése, 
valamint részvétel a tanszék tudományos kutató
munkájában.

Pályázhatnak azok, akik Agrártudományi Egye
temi végzettséggel, egyetemi doktori címmel és 
legalább 10 éves felsőoktatási gyakorlattal rendel
keznek.

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

besorolását és fizetését.
2. Eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé

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

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

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

— tudományos fokozatát,
— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, jelen

tősebb külföldi tanulmányútjai.
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 fokozatot 

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 régibb keletű — 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állások után a 16/1983. (XII. 17.) 

ÁBMH sz. rendelkezésben megállapított illetmény 
jár.

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

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

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

Az állásokkal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást 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 Főiskola Karának címe: 
Szarvas, Szabadság u. 1—3. 5541 Pf. 3. 
Telefon: 401

A mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai 
Karának címe:

Mezőtúr, Tolbuhin u. 2. 5401 Pf. 27.
Telefon: 70.

Dr. Szász Gábor s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Állatorvostudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a
Járványtani Tanszékén betöltendő egyetemi tanári 
állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz az 
állatorvosi immunológia oktatása egyetemi és 
posztgraduális szinten, a járványtan oktatásában 
való közreműködés, a zoonosisok fakultatív tárgy 
oktatásának szervezése és részbeni előadása, a tan
széki adminisztrációban a tanszékvezető támoga
tása.
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Belgyógyászati Tanszékén betöltendő egyetemi do
censi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz az 
állatorvosi kórélettan oktatása és többoldalú műve
lése.

Pályázhatnak állatorvosi végzettséggel rendel
kező személyek, akik legalább 10 éves felsőoktatási 
gyakorlattal, nyelvvizsgákkal és tudományok dok
tora, illetve tudományok kandidátusa tudományos 
minősítéssel rendelkeznek.

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

munkaköri besorolását és jelenlegi fizetésének 
a megjelölését;

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

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

d) a pályázó oktató-nevelő és tudományos mun
kájára vonatkozó jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:

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

Osztályától beszerzett és kitöltött személyi adat
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 hatósági 
erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 

ÁBMH sz. rendeletben megállapított illetmény jár 
a vonatkozó kulcsszám alapján.

A pályázatot mellékleteivel együtt a Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzé
tételtől számított 30 napon belül kell az Állatorvos
tudományi Egyetem Személyzeti Osztályához cí
mezve (Budapest, Landler J. u. 2. 1078) benyújtani.

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

Dr. Kovács Ferenc 
egyetemi tanár, rektor

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet 
Termesztési Kar
Ökonómiai Intézet Agrárgazdasági Tanszékére 
egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz 
az Agrárgazdaságtan című tárgy előadásainak meg
tartása, gyakorlatok irányítása a nappali, levelező 
és szakmérnöki tagozaton.

A tárggyal összefüggő egyetemi kutatások szer
vezése. A diplomamunkát készítő hallgatók munká
jának irányítása.

Pályázhatnak azok, akik közgazdaságtudományi 
egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, 
legalább 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal, 
a tanszéki munkák szervezésében megfelelő tapasz
talattal rendelkeznek és két idegen nyelvből nyelv
vizsgát tettek.

Marxizmus—Leninizmus Tanszékére 
egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a po
litikai gazdaságtan oktatása, előadások, szeminá
riumok vezetése, vizsgáztatás, speciális kollégiumi 
témák kidolgozása és vezetése. A posztgraduális 
képzés keretében a szakmérnöki tanfolyamok tema
tikájának összeállítása és vezetése. A politikai gaz
daságtan szakcsoport munkájának irányítása és 
a tanszéki kutatómunkában, valamint a társadalmi 
feladatokban való aktív részvétel.

A pályázat elnyerésének feltételei: egyetemi vég
zettség, kandidátusi fokozat, idegen nyelvismeret 
és több éves politikai gazdaságtan oktatási tapasz
talat.

Környezetrendezési Intézet Kertépítészeti Tanszékére 
egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata lesz 
a Táj- és Kertépítészeti Szakon az okleveles mérnök- 
képzésben és a szakmérnökképzésben, a Geodézia, 
valamint a Távérzékelés és légifényképinterpretáció 
című tárgyak magas színvonalon történő oktatása, 
továbbá a távérzékelési módszerek tájépítészeti 
hasznosításának kutatása, fejlesztése.

A pályázó rendelkezzék egyetemi végzettséggel, 
tudományos fokozattal, középfokú nyelvvizsgával, 
és legalább 10 éves oktatási gyakorlattal.

Az agrometeorológiai és Vízgazdálkodási Tanszéki 
Csoporthoz

egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a Víz- 
gazdálkodás tantárgy elméleti oktatása és gyakor
latainak vezetése a Termesztési, ill. Táj- és Kert- 
építészeti Szakon, jegyzetek írása, valamint a tárgy 
oktatásának és kutatásának korszerű fejlesztése, 
tudományos irodalmi tevékenység végzése, közre
működés a szakmérnökképzésben és az egyetemi 
szaktanácsadó tevékenységben.

A pályázat elnyerésének feltétele: egyetemi 
végzettség, tudományos fokozat, középfokú nyelv
vizsga, 10 éves oktatási gyakorlat.

Tartósítóipari Kar
Élelmiszertechnológiai Intézet Élelmiszer- és Hiitö- 
technológiai Tanszékre
egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata lesz a Hűtő
technológiai tárgy elméleti és gyakorlati oktatása 
a nappali, levelező és szakmérnöki tagozaton, 
a tárgykörben szakdolgozatot és diplomamunkát 
készítő hallgatók munkájának irányítása. A kutatás
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területén a normál és szabályozott légterű hűtő
tárolással, fagyasztással kapcsolatos munkák vég
zése.

Pályázhatnak azok az okleveles kertészmérnö
kök, akik tudományos fokozattal, idegen nyelvből 
állami nyelvvizsgával és legalább 10 éves felső- 
oktatási gyakorlattal rendelkeznek.

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

fizetését,
— az eddigi oktató és tudományos munkájának 

részletes ismertetését,
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmányok 

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

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és idegen 
nyelvismeretét, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait,

— tudományos, oktató munkájára vonatkozó jövő
beni terveit.
Mellékelni kell a pályázathoz:

— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— a szakképzettségét, illetőleg tudományos foko

zatot 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 Osztály (Bp. XI. 
Villányi u. 35—43.) ad.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzé
tételtől számított 4 héten belül* kell az Egyetem 
rektorához (Bp. XI. Villányi u. 35—43.) eljuttatni.

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

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet a Kerté
szeti Főiskolai Kara (Kecskemét)
Társadalom- és Gazdaságtudományi Intézetében betöl
tendő egy főiskolai docensi állásra.

A kinevezendő oktató feladata az Üzemgazdaság- 
tan tantárgy keretében a vállalatgazdálkodás, a ter
vezés és a számviteli témakörök oktatása, továbbá 
részvétel az intézeti kutató és termelésfejlesztő 
munkában.

Pályázhatnak azok, akik kertészeti vagy agrár- 
tudományi egyetemi végzettséggel, legalább 10 éves 
mezőgazdasági nagyüzemben szerzett gazdálkodási 
gyakorlattal rendelkeznek, kutatási munkában való 
jártasságukat egyetemi doktori fokozattal tanúsít-

* A határidő a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesí
tőben való közzétételtől értendő.

ják. Előnyben részesülnek, akik felsőoktatási gya
korlattal és idegen nyelvből állami nyelvvizsgával 
rendelkeznek.

Természettudományi és Műszaki Intézetében betöl
tendő egy főiskolai tanári és egy főiskolai docensi 
állásra.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata a Növény- 
védelem c. tantárgy oktatásának irányítása és szer
vezése, a tananyag fejlesztése, előadások és gyakor
latok tartása, a növényvédelmi TDK tevékenység 
irányítása, az intézet növényvédelmi kutató munká
jának irányítása és szervezése, továbbá részvétel 
a kutató munkában.

Pályázhatnak azok a kertész- vagy agrár
mérnökök, akik növényvédelmi szakmérnöki okle
véllel, legalább 10 éves szakmai és felsőoktatási 
gyakorlattal, mezőgazdaságtudományok kandidá
tusa tudományos fokozattal és legalább egy idegen 
nyelvből állami nyelvvizsgával rendelkeznek.

A kinevezendő főiskolai docens feladata részvétel 
a Növényvédelem c. tantárgy oktatásának irányí
tásában és szervezésében, a tananyag fejlesztésében, 
előadások és gyakorlatok tartása, továbbá részvétel 
az intézet kutató munkájában.

Pályázhatnak azok a kertész- vagy agrár
mérnökök, akik növényvédelmi szakmérnöki okle
véllel, legalább 10 éves felsőoktatási gyakorlattal, 
egyetemi doktori fokozattal és legalább egy nyelv
ből állami nyelvvizsgával rendelkeznek.

Zöldség- és Dísznövénytermesztési Intézetében betöl
tendő egy főiskolai docensi állásra.

A kinevezendő oktató feladata részvétel a Zöldség- 
termesztés tantárgy oktatásának irányításában és 
szervezésében, a tananyag fejlesztésében, előadások 
és gyakorlatok tartásában, továbbá közreműködés 
az intézet kutató és termelésfejlesztő munkájában 
és annak szervezésében.

Pályázhatnak azok a kertészmérnökök, akik 
legalább 10 éves mezőgazdasági felsőoktatási gya
korlattal, egyetemi doktori fokozattal, szakmérnöki 
képesítéssel és idegen nyelvből állami nyelvvizsgá
val rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmazni kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezé

sét, jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását, 
fizetését;

2. Eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos 
munkáját és azok eredményeit;

3. Tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelvtudását, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait;

4. Az oktató-nevelő és tudományos munkára vonat
kozó jövőbeni terveit;

A pályázathoz mellékelni kell:
1. Részletes önéletrajzot 2 példányban;
2. A szakképzettséget, tudományos fokozatot, ide

gen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles máso
latát;



1985. február 8. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 33

3. Tudományos munkák, publikációk jegyzékét;
4. A pályázattal kapcsolatban az intézményből 

beszerzett és kitöltött személyi adatlapot 2 pél
dányban;

5. A Belügyminisztériumtól beszerzett, 3 hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH sz. rendelkezés szerinti illetmény jár.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzé
tételtől számított 30 napon belül kell a Kertészeti 
Főiskolai Kar igazgatójához eljuttatni. (Kecskemét, 
Erdei Ferenc tér 1—3. 6000.)

Dr. Dimény Imre s. k. 
rektor

Az Erdészeti és Faipari Egyetem — Sopron — 
pályázatot hirdet az Erdőmérnöki Kar

Földméréstani Tanszékén

egy egyetemi tanári álláshely betöltésére.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz, a Geo

dézia és fotogrannnetia I —III. c. tantárgy előadási 
óráinak megtartása, a tantárgyi gyakorlatok irá
nyítása és ellenőrzése, a tudományos kutató munka 
szervezése és végzése, valamint a tananyag-kor
szerűsítés és a nevelő munkában való aktív rész
vétel.

Pályázhatnak, azok az okleveles földmérő
mérnökök, akik legalább 10 éves egyetemi oktatási 
gyakorlattal vagy ugyanennyi időn át a tudomány
ágnak megfelelő munkaterületen eredményesen 
tevékenykedtek, tudományos fokozattal, idegen 
nyelvismerettel és szakirodalmi munkássággal ren
delkeznek.

Vadgazdálkodási Tanszékén
egy egyetemi tanári álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz a Vad
gazdálkodástan I —II. c. tantárgy előadási óráinak 
megtartása, a tantárgy gyakorlati foglalkozásainak, 
valamint a tanszék kutató munkájának szervezése 
és irányítása, a tananyag fejlesztés és a nevelő 
munkában való aktív részvétel.

Pályázhatnak, azok az okleveles erdőmérnökök, 
akik legalább 10 éves oktatási gyakorlattal vagy 
ugyanannyi időn át a tudományágnak megfelelő 
munkaterületen eredményesen tevékenykedtek, tu
dományos fokozattal, idegen nyelvismerettel és 
szakirodalmi munkássággal rendelkeznek.

Erdészeti Géptani Tanszékén
egy egyetemi docensi álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz az 
Erdészeti géptan I—II. c. tantárgy egyes fejezetei 
előadási óráinak megtartása, a tantárgyi gyakorlati

* A határidő a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Köz
lönyben való közzétételtől értendő.

foglalkozások szervezése és irányítása, a tananyag 
korszerűsítés, a kutatási és a nevelési feladatokban 
való aktív részvétel.

Pályázhatnak azok az okleveles gépészmérnökök 
vagy erdőmérnökök, akik legalább 7 éves egyetemi 
oktatási gyakorlattal, tudományos fokozattal, ide
gen nyelvismerettel és szakirodalmi munkássággal 
rendelkeznek.

Erdőhasználat és feltárási Tanszékén
egy egyetemi docensi álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz az 
Erdőhasználattan I —III. c. tantárgy egyes feje
zetei előadási óráinak megtartása, a tantárgyi gya
korlati foglalkozások szervezésében és megtartásá
ban, a tananyag korszerűsítés, a kutatási és a neve
lési feladatok ellátásában való aktív részvétel.

Pályázhatnak, azok az egyetemi végzettségű 
szakemberek, akik legalább 7 éves egyetemi okta
tási gyakorlattal vagy ugyanennyi időn át a tudo
mányágnak megfelelő munkaterületen eredménye
sen tevékenykedtek, tudományos fokozattal, idegen 
nyelvismerettel és szakirodalmi munkássággal ren
delkeznek.

Erdötelepítéstani Tanszékén
egy egyetemi docensi álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz az 
Erdészeti nemesítés és szaporítóanyag termesztés, 
valamint az Erdőművelés II. c. tantárgyak egyes 
fejezetei előadásainak megtartása, a tantárgy gya
korlati foglalkozásainak megszervezése és vezetése, 
a tanszék kutató és nevelő munkájában való aktív 
részvétel.

Pályázhatnak, azok az okleveles erdőmérnökök- 
akik legalább 7 éves egyetemi oktatási gyakorlattal 
vagy ugyanennyi időn át a tudományágnak meg
felelő munkaterületen eredményesen tevékenyked
tek, tudományos fokozattal, idegen nyelvismerettel 
és szakirodalmi munkássággal rendelkeznek.

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

munkaköri besorolását és fizetését.
2. Eddigi szakmai, oktatási, ill. kutatási munkáját 

és munkaeredményének részletes ismertetését.
3. A pályázó által írt könyvek, tanulmányok stb. 

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

4. Tudományos fokozatát.
5. Kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, jelentő

sebb külföldi tanulmányútját.
A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot, két példányban.
b) szakképzettségét, illetve tudományos fokozatát, 

idegen nyelvismeretéit tanúsító oklevelek, bizo
nyítványok hiteles másolatát,

c) a C—0243—30. r. sz. kitöltött „Személyi adat- 
lappot,
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d) 3 hónapnál nem régibb keletű hatósági erkölcsi
bizonyítványt.
A betöltendő állás után a felsőoktatási intéz

mények oktatói és egyéb dolgozói munkabéréről 
szóló 16/1983. XII. 17./ÁBMH sz. rendelkezése 
alapján megállapított személyi alapbér jár.

A pályázatokat az előírt mellkletekkel együtt, 
a MÉM Értesítőben történt közzééételtől számított 
30 napon belül kell az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Rektorához (9401 Sopron, Posttafiók 132.) eljut
tatni.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágo
sítást az Erdészeti és Faipari Egyetem rektora, 
illetve a Személyzeti Osztály vezetője ad.

Dr. Gál János s. k.

A MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet 
pályázatot hirdet a Társadalomtudományi és Vezető- 
képzési Osztályra két egyetemi docensi álláshely 
betöltésére.

A) Egyetemi docens feladata lesz:
— A vezetéselmélet és a hozzá kapcsolódó tudo

mányágak szintetizáló jellegű művelése, adap
tálása a MÉM ágazat területén;

— A vezetőképzés és továbbképzés tartalmi fej
lesztése, a vezetéselmélet oktatásmódszertani 
korszerűsítése;

— Tananyagok készítése, előadások tartása és 
egyéb tanfolyami foglalkozások vezetése;

— Szakirodalmi tevékenység és kutató munka
végzése.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek 

azok a pályázók, akik Közgazdaságtudományi vagy 
Agrártudományi Egyetemi végzettséggel és tudo
mányos fokozattal rendelkeznek.

B) Egyetemi docens feladata lesz:
— A föld racionális hasznosításának és védelmének 

vezetői feladatáról, valamint a földjog, a föld
igazgatás és a távérzékelés mezőgazdasági alkal
mazása témakörében előadások tartása, tan
anyagok készítése, tanfolyamok vezetése;

— Az ágazatban dolgozó államigazgatási szak
emberek továbbképzésének szervezése, tanfolya
mok vezetése;

— Vezetők továbbképzésének tartalmi fejlesztése, 
oktatásmódszertan korszerűsítése, tanfolyamos 
továbbképzés irányítása;

— Szakirodalmi tevékenység és kutató munka 
végzése.
Pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek 

azok a pályázók, akik Jogtudományi Egyetemi vég
zettséggel, tudományos fokozattal és legalább 5 
éves felsőoktatási intézményben szerzett gyakor
lattal rendelkeznek.

Ugyancsak pályázatot hirdet az Ipari Műszaki 
Továbbképzési Osztályra 1 egyetemi docensi állás
hely betöltésére.

C) Egyetemi docens feladata lesz:
— Az élelmiszeripari technológia, az élelmiszer- 

ipari botechnika témakörben előadások és tan
folyami foglalkozások tartása;

— Az említett témakörökben tananyag-fejlesztés, 
szakirodalmi és kutató munka végzése;

— Az élelmiszeriparban dolgozó vezetők és szak
emberek továbbképzésének szervezése, tanfolya
mok vezetése, a továbbképzés tartalmi és mód
szertani fejlesztése.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek 

azok a pályázók, akik élelmiszeripari technológia 
vagy élelmiszeripari mikrobiológia szakirányú egye
temi végzettséggel rendelkeznek, tudományos foko
zatuk, legalább 5 éves felsőoktatási, illetőleg több 
éves üzemi gyakorlatuk van, továbbá egy idegen 
nyelvből nyelvvizsgával, vagy legalább a szak- 
irodalom tanulmányozásához szükséges mértékű 
nyelvismerettel rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
munkaköri besorolását és fizetését, eddig szakmai, 
oktatási, illetve tudományos munkáját és annak 
eredményeit; tudományos fokozatát, kitüntetéseit; 
tudományos oktató munkájára vonatkozó jövőbeni 
terveit.
A pályázathoz mellékelnie kell:
— részletes önéletrajzot 5 pl.-ban;
— a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ide

gen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles máso
latát;

— a tudományos munkák, publikációk jegyzékét;
— a pályázattal kapcsolatban az intézménytől 

beszerzett és kitöltött személyi adatlapot 5 pl.- 
ban;

— 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 

ÁBMH rendelkezés szerinti illetmény jár.
Pályázati ügyben felvilágosítást Fekete Győr 

Endre egyetemi docens igazgatóhelyettes nyújt.
A pályázatot az előírt mellékletekkel e2yütt 

a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben való 
közzétételtől számított 30 napon belül kell eljut
tatni az Intézet Főigazgatójához. (1143 Budapest, 
XIV. Ida u. 2.)

A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola pályázatot 
hirdet a
a Marxizmus—Leninizmus Tanszékre 
1 fö  főiskolai tanári (3225 kulcsszámú) állásra.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz „Tudo
mányos szocializmus és magyar munkásmozgalom 
története” című tantárgy oktatása, előadások és 
szemináriumok tartása, valamint a tanszék nevelő 
munkájában való részvétel.

Az álláshely betöltésére pályázhatnak: tudomány 
egyetemi végzettséggel, kandidátusi tudományos 
fokozattal, felsőfokú politikai végzettséggel, egy
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idegen nyelvből felsőfokú állami nyelvvizsgával, 
legalább 10 éves oktatói-kutatói gyakorlattal ren
delkező tanárok.

Ökonómiai és Szervezési Intézet 
Üzem- és Munkaszervezési Osztályára
7 fő  főiskolai docens (3226 kulcsszámú) álláshelyre.

A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz 
„Mezőgazdasági kereskedelmi ismeretek” című tan
tárgy oktatása, előadások és gyakorlatok tartása, 
valamint az intézet kutató munkájában való rész
vétel.

Az álláshely betöltésére pályázhatnak: egyetemi 
végzettségű, kandidátusi tudományos fokozattal, 
szakközgazdász képzettséggel, egy idegen nyelv 
ismeretével és legalább 10 éves szakmai, valamint 
vezetői gyakorlattal rendelkező közgazdászok. A pá
lyázatokat — mellékleteivel együtt — a közzé
tételtől számított 30 napon belül* a főigazgatóhoz 
(7401 Kaposvár, Dénesmajor 2.) kell benyújtani.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá
gosítást a főiskola személyzeti osztálya ad.
A pályázat tartalmazza a pályázó
a) munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolá

sát és fizetését;
b) szakmai, oktatói, tudományos munkáját és 

annak eredményeit;
c) tudományos fokozatát, kitüntéseit, idegen nyelv

tudását és jelentősebb tanulm ányúját;
d) oktató-nevelő és tudományos munkájára vonat

kozó jövőbeni terveit.
A pályázat mellékletei:
— részletes önéletrajz;
— a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ide

gen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles máso
lata;

— a tudományos munkák jegyzéke,
— érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány,
— a felsőoktatási intézménytől beszerzett és kitöl

tött személyi adatlap.
A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 

ÁBMH rendelet szerinti illetmény jár.
Személyi alapbér megállapítása közös megegye

zéssel történik.
Dr. Horn Péter 

főigazgató

Az Élelmiszeripari Főiskola pályázatot hirdet
a Gépészeti és Automatizálási Intézethez tartozó 
Gépészeti Osztályon egy főiskolai tanári állásra.

A kinevezésre kerülő főiskolai tanár feladata lesz 
a mechanika tantárgy elméleti és gyakorlati okta

* A határidő a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Köz
lönyben való közzétételtől értendő.

tása, a tantárgy oktatásához szükséges jegyzetek 
megírása, irányító tudományos kutatási munka 
végzése, szakdolgozatos és tudományos diákkörös 
hallgatók munkájának irányítása, a nevelő mun
kában való aktív részvétel. Pályázhatnak azok az 
okleveles gépészmérnökök, akik hosszabb szakmai 
gyakorlattal bírnak a gépipari gyártási gyakorlat
ban, valamint hosszabb felsőoktatási gyakorlatuk 
van, kandidátusi tudományos fokozattal és állami 
nyelvvizsgával rendelkeznek.

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, kitüntetését, idegen 

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

kozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot;
b) a tudományos munkák jegyzékét;
c) a felsőoktatási intézménytől beszerzett és kitöl

tött személyi adatlapot;
d) a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ide

gen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles máso
latát;

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

ÁBMH számú rendelkezése alapján a főiskolai 
oktatók részére meghatározott illetmény jár.

A pályázatot — az előírt mellékletekkel együtt — 
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben való 
közzétételtől számított 30 napon belül kell eljut
tatni az Élelmiszeripari Főiskola főigazgatójához 
(6724 Szeged, Marx tér 7.).

Gábor Miklósné dr. s. k.
főigazgató

HELYESBÍTÉS

A Központi Statisztikai Hivatal 9022/1984. 
(SK 11.) KSH számú, a Foglalkozások Egységes 
Osztályozási Rendszer I. kötet (Módosított kiadás) 
„II. Módszertani útmutató” című fejezet „6. Segéd
let az 1., 7. és 8. számhely számjelének meghatáro
zásáról” című részének kiegészítéséről szóló közle
ményében az „Ügyintézők 3123—3124” kulcsszám 
helyen „Ügyintézők 3123—3127”.

Központi Statisztikai Hivatal 
Népesedésstatisztikai 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 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, MádI Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10—11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés 
a 173-929 hivószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
titkárság
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1984. évi december 18-i ülésről

Javaslat
az Elnökség 1985. I. félévi munkatervére

Az MTA elnöke által előterjesztett javaslatot az 
Elnökség — kisebb módosítással a következők 
szerint fogadta el.

Az Elnökség 49/1984. sz. határozata 
Az Elnökség 1985. I. félévi munkaterve

I.

JANUÁR 
(15. kedd)

1 . „Az MSZMP Központi Bizottságának irányelvei 
a párt X III. Kongresszusára” c. dokumentum 
véleményezése
Előterjesztő: Berend T. Iván, az alkalmi bizottság 
elnöke

2. Elnökségi alkalmi bizottságok kiküldése
2.1. Javaslat az 1985. évi Akadémiai Aranyérem 

odaítélését előkészítő alkalmi bizottság ki
küldésére
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA 
elnöke

2.2. Javaslat az 1985. évi Akadémiai Díjak oda
ítélését előkészítő alkalmi bizottság kikül
désére
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA 
elnöke

3. Tájékoztatók
4. Egyebek

FEBRUÁR 
(12. kedd)

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 az idegen nyelvű folyóiratok 
felülvizsgálata tárgyában hozott 27/1982. sz. 
elnökségi határozat végrehajtásáról 
Előterjesztő: Straub F. Brúnó, az alkalmi bizott
ság elnöke

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — aTudományosTestületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

3. Javaslat az 1986. évi könyvkiadási terv irányszá
maira
Előterjesztő: Imre Samu, az Akadémiai Kiadói 
Tanács elnöke

4. Tájékoztatók
5. Egyebek

(26. kedd)

1. Javaslat az MTA 1986—1990. évi tervkoncep
ciójára
Előterjesztő: Láng István, az MTA mb. főtitkára, 
Kulcsár Kálmán, az MTA főtitkárhelyettese

2. Az Akadémia 1985. évi közgyűlése elnökségi és 
főtitkári beszámolójának tervezete 
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA elnöke, 
Láng István, az MTA mb. főtitkára

3. Javaslat az 1985. évi tagválasztásra vonatkozó 
közgyűlési előterjesztésre
Előterjesztő: Pach Zsigmond Pál, az alkalmi 
bizottság elnöke

4. Javaslat az új magyar tudományos eredmények 
felmérése és értékelése módszereinek kialakí
tására
Előterjesztő: Vámos Tibor, az alkalmi bizottság 
elnöke

5. Tájékoztatók
6. Egyebek

MÁRCIUS

1. Előterjesztés az Akadémia 1985. évi közgyűlése 
határozati javaslatának szövegére 
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

2. Javaslat az 1985. évi Akadémiai Aranyérem oda
ítélésére
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

3. Javaslat az 1985. évi Akadémiai Díjak odaítélé
sére
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

4. Javaslat a tudományos kutatásra fordított tény
leges összegek tisztázására
Előterjesztő: Prohászka János, az alkalmi bizott
ság elnöke

5. Előterjesztés a végző központi tudományos ösz
töndíjasok munkába állításával összefüggő fel
adatokról
Előterjesztő: Szabó János, a TMB elnöke

6. Tájékoztatók
7. Egyebek
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ÁPRILIS

1. Előterjesztés aTMB-nek a minősítéssel és a tudo
mányos továbbképzéssel kapcsolatos tapaszta
latairól, valamint az Elnökségnek a TMB feletti 
felügyeleti tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó János, a TMB elnöke

2. Az állatorvostudomány és a kutatás 
Előterjesztő: Tamássy István, a IV. Osztály el 
nőké

3. A geodézia tudomány helyzetelemzése 
Előterjesztő: Martos Ferenc, a X. Osztály e nöke

4. Tájékoztatók

5. Egyebek

MÁJUS

1. Előterjesztés az MTA 1985. évi közgyűlései hatá
rozata végleges szövegének megállapítására 
Előterjesztő: a közgyűlés által kiküldött határo
zatszövegezési bizottság elnöke

2. Javaslat az interdiszciplináris előkészítő eljárás 
után megválasztott új tag osztályba sorolására 
Előterjesztő: az MTA elnöke

3. Javaslat a Magyar Tudomány c. folyóirat szer
kesztő bizottságának összetételére 
Előterjesztő: az MTA elnöke

4. Előterjesztő az Elnökséghez közvetlenül tartozó, 
nem kormányzati nemzetközi tudományos szer
vezetek tagságáról
Előterjesztő: az MTA elnöke

5. Tájékoztatók
6. Egyebek

JÚNIUS

1. Társadalmi stabilitás és gazdasági fejlődés (nagy 
társadalmi jelentőségű interdiszciplináris téma) 
Előterjesztő: Bognár József, a l l .  Osztály elnöke

2. Javaslat az alelnökök tevékenységi körének meg
állapítására
Előterjesztő: az MTA elnöke

3. Előterjesztés a területi akadémiai bizottságok, 
más elnökségi bizottságok, valamint a tárcákkal 
közös bizottságok megálasztására 
Előterjesztő: az MTA elnöke

4. Előterjesztő a Tudós Klub Tanácsa tagjainak és 
titkárának ^leválasztására
Előterjesztő: az MTA elnöke

5. Javaslat az Elnökség 1985. II. félévi munka
tervére
Előterjesztő: az MTA elnöke

6. Tájékoztatók
7. Egyebek

II.

Az Elnökség felhatalmazza elnökét, hogy a munka 
terven — szükség szerint — változtatásokat hajtson 
végre.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi:
1. a megbízott főtitkár szóbeli tájékoztatását az 

alapkutatási pályázatok elbírálásának lezárásáról;
2. az 1984. november 26-i ülés óta eltelt idő

szak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót.

Szentágothai János s. k.

K ö zlem én y ek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság pályá
zatot hirdet az alábbi műszaki-fejlesztési feladat 
megoldásához nyújtandó pénzügyi támogatás el
nyerésére:

„Korszerű, mikroszámítógépes operációs rend
szer környezetében működő adatbáziskezelő eszkö
zeinek fejlesztése”

A pályázat célja az adatbáziskezelés hosszú távon 
is korszerű szoftver eszközeinek fejlesztése, a hazai 
számítástechnika alkalmazásának elősegítése.

A pályázaton olyan kutatás-fejlesztési munkák
kal lehet részt venni, amelyek révén 16 és 32 bites 
mikroszámítógépeken nagy hatékonyságú adatbázis
kezelő rendszereket hoznak létre korszerű mikro
számítógépes operációs rendszeren alapulva. A ja
vasolt megoldások tegyék lehetővé az osztott adat
bázis kezelést, lehetőség szerint egyidejűleg több 
adatmodell támogatására is célszerű.

A pályázaton részt vehetnek: ipari vállalatok, 
kutató-fejlesztő intézetek vagy több vállalat, illetve 
kutatóintézet céltársulásai.

A részletes pályázati feltételek az OMFB-nél 
(1374 Budapest, Pf. 565. V. Martinelli tér 8. IV. em. 
405. sz. alatt, telefon 175—900/178. dr. Boromisza 
Tamás) szerezhetők be 1985. február 28-ig.

A pályázatokat 1985. május 15-ig kell kidolgozni 
3 példányban és a fenti címre megküldeni.

A pályázatok elbirálásának eredményét az 
OMFB 1985. június 30-ig nyilvánosságra hozza.

*r Az Állatorvostudományi Egyetem pályázatot 
hirdet az

Agrárgazdaságtani Tanszékén betöltendő egye
temi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz az 
élelmiszertermelés gazdaságtana c. tantárgy okta-
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tása, az állatorvosi munka ökonómiai elemzése, a 
szaktanszékkel való együttműködéssel az ökonó
miai szemléletet fejlesztő tananyag összeállítása és a 
fentiekhez kapcsolódó kutatások végzése.

Pályázhatnak olyan állatorvosok, akik felső- 
oktatási gyakorlattal, megfelelő ökonómiai jártas
sággal, publikációs tevékenységgel, tudományos 
fokozattal vagy a TMB által elfogadott és a befeje
zéshez közel álló kandidátusi témával, valamint ide
gen nyelvvizsgával rendelkeznek.

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

munkaköri besorolását és jelenlegi fizetésének a 
megjelölését;

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

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

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 Személyze

ti Osztályától beszerzett és kitöltött személyi adat
lapot 2 példányban;

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

e) három hónapnál nem régebben kiállított ha
tósági erkölcsi bizonyítványt.

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

A pályázatot mellékleteivel együtt a Mezőgazda- 
sági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzététel
től számított 30 napon belül kell az Állatorvos
tudományi Egyetem Személyzeti Osztályához cí
mezve (1078 Budapest, Landler J. u. 2.) benyúj
tani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágo
sítást az Állatorvostudományi Egyetem Személy
zeti Osztálya ad.

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

A Testnevelési Főiskola pályázatot hirdet a
Torna Tanszéken egy 3222 kulcsszámú egyetemi 
docensi állásra

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata:
— a tanári szak nappali és levelező tagozatán a 

Sporttorna oktatása,
— a szakképzés vezetése,
— gyakorlati foglalkozások szemináriumok tartása, 

vizsgáztatás.
Az egyetemi oktatókra vonatkozó követelmé

nyeken túl feltétel:

Testnevelési Főiskolai végzettségen túlmenően 
más, lehetőleg Bölcsészettudományi egyetemi vég
zettség, egyetemi doktori fokozat.

Legalább 8 éves felsőoktatási intézményben 
kifejtett oktatói tevékenység. Szakedzői diploma, 
gyakorlati edzői tevékenység.

A munkaköréhez tartozó szakirodalom tanulmá
nyozásához szükséges idegen nyelv ismerete, szak
területén végzett tudományos tevékenység.

Orvostudományi Tanszéken egy 3222 kulcsszámú 
egyetemi docensi állásra

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata:
a különböző szakokon és tagozatokon az Ana
tómia tantárgy önálló oktatása, a tantárgy fele
lőseként meghatározni az anatómia oktatási 
rendjét a tantárgy oktatásában résztvevő többi 
tanszéki munkatárs feladatait.
Előadások, szemináriumok megtartása, vizsgáz
tatás, a tantárgy körébe tartozó szakdolgozatok 
készítőinek vezetése, a tudományos diákköri 
munkák irányítása, konzulensi feladatainak el
látása.
Az egyetemi oktatókra vonatkozó követelmé

nyeken túl feltétel:
orvosegyetemi végzettség, legalább 15 éves 
tevékenység a felsőoktatásban, a szakterületen 
végzett kimagasló tudományos és szakirodalmi 
tevékenység, idegen nyelvismeret, gyakorló 
sportorvosi tevékenység.
A pályázatokat a közzétételtől számított 30 

napon belül kell a Testnevelési Főiskola rektorá
hoz benyújtani (Budapest, Alkotás u. 44. 1123).

Dr. Istvánfi Csaba 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

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
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J o g sza b á ly o k

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és
mb. főtitkárának 1/1985. (A. K. 4) MTA sz.

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

a külföldi kiküldetések tervezésének, 
előkészítésének, megszervezésének

és a tapasztalatok hasznosításának rendjéről

A külföldi kiküldetések tervezésének, előkészíté
sének, megszervezésének és a tapasztalatok haszno
sításának rendjéről — a támogatott kutatóhelyek 
tekintetében — a felügyeletet ellátó miniszterekkel 
egyetértésben a következő utasítást adjuk ki:

Általános rendelkezések

1- §
Az utasítás hatálya a Magyar Tudományos 

Akadémia (a továbbiakban: MTA) testületi szer
veire, Központi Hivatalára és a felügyelete alá 
tartozó kutatóintézetekre, kutatócsoportokra, kuta
tólaboratóriumokra, vállalatokra és egyéb intéz
ményekre, továbbá — a támogatás keretében tör
ténő kiküldetések tekintetében — a Központi 
Hivatal által támogatásban részesített kutató
helyekre terjed ki.

2 - §

A nemzetközi kapcsolatok intézésének minden 
területén növelni kell a tervszerűséget és a haté
konyságot, érvényesítve a takarékosság követelmé
nyeit.

3- §

A külföldi kiküldetéseket nemzetközi érdekeink 
képviseletének, politikai, gazdasági és tudományos 
kapcsolataink fejlesztésének érdekében kell meg
tervezni. Az intézményes kapcsolatok erősítésére 
törekedni kell.

4-  §

A külföldi kiküldetések tervezésének messze
menően figyelembe kell venni a Kölcsönös Gazda
sági Segítség Tanácsa szervezeteiben, a szocialista 
országok tudományos akadémiái két- és többoldalú 
egyezményeiben, a két- és többoldalú műszaki
tudományos és kulturális együttműködésekben, 
továbbá a nemzetközi szervezetekben vállalt köte
lezettségeinket.

A külföldi kiküldetések tervezése, 
megszervezése

5.§
Az MTA külföldi kiküldetésekre rendelkezésre 

álló eszközeit az MTA főtitkára osztja fel az Aka
démia tudományos testületéi (elnökség, tudományos 
osztályok, tudományos bizottságok, területi aka

démiai és más elnökségi bizottságok) és a szak- 
igazgatási szervek között, amelyek a 6—7. 
§-okban foglaltak szerint tervezik meg a külföldi 
kiküldetéseket.

M
A tudományos testületek rendelkezésére álló 

eszközöket a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságá
nak (a továbbiakban: NKB) elnöke osztja el a tudo
mányos osztályok között. A tudományos osztályok 
által készített személyekre szóló kiküldetési tervet 
az NKB hagyja jóvá, és azt lebonyolítás céljából 
a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának (a továb
biakban: NKF) adja át.

7.§
(1) A szakigazgatási szervek rendelkezésére álló 

eszközöknek az intézmények (kutatóintézetek, 
kutatócsoportok, KGST együttműködések stb.) 
közötti felosztásáról az NKF a tudományági 
főosztályok bevonásával tervet készít, amelyet 
jóváhagyásra a főtitkár elé terjeszt. A jóvá
hagyott terv adatait az NKF közli az érintett 
intézményekkel.

(2) Az érintett intézmények elkészítik külföldi 
kiküldetési tervüket és az utazások lebonyolítása 
céljából közvetlenül az NKF Rendezvény és 
Utazásszervezési Irodájához (a továbbiakban: 
RUI) fordulnak.

(3) Az NKF a főtitkár esetenkénti utasítására rész
utaztatási tervet készít (kutatóintézeti vezetők 
és helyetteseinek kiküldetése stb.), amelyet 
jóváhagyásra a főtitkár elé terjeszt. A jóvá
hagyásról az NKF értesíti az érintett intézmé
nyeket és személyeket.

A külföldi kiküldetések előkészítése 

8-§

(1) Külföldi kiküldetésekre olyan személyeket kell 
kijelölni, akik a feladat ellátásához megfelelő 
szakértelemmel, nyelvismerettel és politikai tájé
kozottsággal rendelkeznek.

(2) A külföldi kiküldetés gondos előkészítéséért 
elsősorban a kiküldő intézmény vezetője felelős.

(3) Nemzetközi rendezvényekre olyan személyek 
kiküldetését kell előtérbe helyezni, akiknek 
részvétele a rendezvényen feltétlenül szükséges 
és a magyar tudomány érdekeit megfelelően 
képviselik.

(4) A külföldről érkező egyéni meghívásokon ala
puló kiutazások engedélyezése a főtitkár vagy 
az általa megbízott főtitkárhelyettes hatás
körébe tartozik.

M
A kiküldöttek tanulmányút esetében részletes 

munkatervet készítenek, amelyet kiküldetésük lebo
nyolítása végett közvetlenül az NKF RUI-hoz 
továbbítanak.
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A külföldi kiküldések nyilvántartása 
és tapasztalatainak hasznosítása

10. §

(1) Az MTA által utaztatott szakemberek hazatéré
sük után 15 napon belül írásban konkrét és 
részletes útijelentést készítenek külföldi útjukról, 
ideértve a tudományos célú magánutazásokat is. 
Az útijelentés szakmai és általános beszámolóból 
áll.

(2) A beszámolási kötelezettség elmulasztása magá
val vonja a kiutazó meghatározott időre történő 
kizárását a további külföldi kiküldetésekből.

(3) A kiutazó az útijelentést az intézmény vezetőjé
nek véleményével ellátva három példányban az 
NKF-re köteles benyújtani.

1 1 .§
(1) A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a 

kitűzött feladat végrehajtásának rövid, szak
szerű ismertetését. Ennek összeállításánál töre
kedni kell a végzett kutatómunka, a szerzett 
tapasztalatok és a szakmai kapcsolatok ismer
tetésére, továbbá a hazai hasznosításra irányuló 
javaslatok tömör megfogalmazására. A szakmai 
beszámoló elsősorban a kiküldetésre megbízást 
adó intézmény és a tudományterület szakembe
reinek tájékoztatására szolgál.

(2) Az általános beszámoló a kitűzött feladat végre
hajtásához kapcsolódó munka- és egyéb körül
ményeket, a fogadókészséget, a vendéglátó 
intézettel, valamint a szakemberekkel kialakí
tott kapcsolatokat tartalmazza, és elsősorban 
a tanulmányút előkészítésében és az ügyintézés
ben érdekelt szakemberek tájékoztatására ké
szül. Ennek megfelelően magában foglalja a ki
küldetéssel kapcsolatos összes adminisztratív és 
politikai, hangulati elemet.

12. §

Az útijelentések hasznosításáról és kezelési 
módjáról a jelen utasítás 1. sz. melléklete rendelke
zik. A társadalomtudományi útijelentések hasznosí
tását és kezelését a 3/1981. (A. K. 4.) MTA—F 
számú főtitkári utasítás szabályozza.

13. §
Az NKF RUI adatlapot készít (2. sz. melléklet) 

minden külföldi kiküldetésről, amelyet később 
meghatározandó módon 10 évig tárol. Az adatlapok 
szolgálnak a statisztikai adatszolgáltatás alapjául.

Hatálybalépés 

14. §
Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, 

egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének és főtitkárának 3/1976. (A. K. 10.) MTA 
számú együttes utasítása hatályát veszti.

Szentágothai János s. k. Láng István s. k.
elnök mb. fö'titkár

1. MELLÉKLET
Az útijelentések hasznosításának 

és kezelésének rendje

1. Az Országos Ösztöndíj Tanács által engedélyezett 
és nyilvántartásba vett, 30 napot meghaladó 
kiutazásoknál az útijelentést 4 példányban kell 
a kiküldetésből hazatérőknek elkészíteni. Az úti
jelentés 1 példányát az Országos Ösztöndíj 
Tanács Titkárságának, további 3 példányát az 
NKF RUl-nak kell megküldeni. Egyéb kiutazá
soknál a kiküldetésből hazatérők az útijelentésü
ket 3 példányban az NKF RUI-nak küldik meg.

2. Az NKF RUI tartja nyilván, hogy minden kiutazó 
eleget tett-e beszámolási kötelezettségének. A ren
delkezésre álló adminisztratív eszközök segítsé
gével biztosítja, hogy minden kiutazó elkészítse 
és beküldje az útijelentését.

3. A beküldött útijelentéseket az NKF RUI nyil
vántartás és feldolgozás végett az MTA Könyv
tárának továbbítja.

4. Az útijelentések nyilvántartását az MTA Könyvtá
rának Levéltári Osztálya (MTA Levéltára) vezeti.

5. A Levéltár gondoskodik a beérkezett útijelenté
sek elhelyezéséről, őrzéséről, feldolgozásáról, az 
érdekelteknek rendelkezésére bocsátásáról és az 
útijelentésekkel kapcsolatos tájékoztatási rend
szer megszervezéséről.
a) A Levéltár a hozzá beérkezett útijelentéseket 

archívumi számmal veszi nyilvántartásba. 
Az archívumi szám határozza meg az úti
jelentés őrzési helyét, s biztosítja az úti
jelentés gyors visszakereshetőségét.

b) A Levéltár az útijelentéseket feldolgozza és 
keresztutalásra (,,cross-reference”-re) alkal
mas adatbázist épít ki. Az adatokat katalógus
rendszerű segédletek tartalmazzák, amelyek
ben a következő szempontok szerinti informá
ciókeresés lehetséges:
— kiutazó neve,
— a meglátogatott ország és intézmény,
— a tanulmányozott téma,
— a konferenciák neve, ill. témája,
— a kiutazás időpontja.

c) A Levéltár minden évben összefoglalót készít 
az előző év utazásainak jelentősebb adatairól.

d) A Levéltár megszervezi az útijelentésekkel 
kapcsolatos tájékoztatószolgálatot és az arra 
jogosultak számára biztosítja az útijelentések 
tanulmányozását (helyben olvasás és köl
csönzés formájában).

6. A Központi Hivatal vezetőinek és munkatársai
nak útijelentéseiből — a mindenkor megállapí
tandó elosztási jegyzékben szereplő szerveken 
kívül — egy példányt a Nemzetközi Kapcsolatok 
Főosztályára és egy példányt az Igazgatási és 
Jogi Főosztályra kell nyilvántartás céljából meg
küldeni. Ezeket az útijelentéseket minősítésük 
szerint kell kezelni.

7. Az útijelentéseket a kiutazó szerinti illetékes inté
zet minősíti. Az intézet köteles dönteni, hogy 
az útijelentés szakmailag vagy politikailag bizal
mas jellegű-e. A Levéltár a bizalmasnak minősí
tett útijelentéseket csak az illetékes intézet vagy 
az MTA vezetői által meghatározott személyek
nek bocsátja rendelkezésére.
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A D A T L A P  2. MELLÉKLET

külföldi kiutazásról

Név Beosztás Szül. év

Munkahely kand. Dr. MTA r.t.
lev. t.

Téma 1 2 3 4 5 Tan.
út

Konf. Egyéb

Ország(ok)
Város(ok)

Szoc. Tőkés Feji.

Külföldi intézet(ek)

Szocialista kiutazások Kétoldalú Sokoldalú akad. KGST

Költségviselés formája E D Ft t. R 3378 Mk. OÖT Mv. Mh. ENSZ Műsz.
tud.

Kiutazás időpontja Kiutazás
időtartama

Elszámolás
ideje

Ütijelentés leadás ideje

D MTA központi deviza Mh Meghívás
E Egyezmény ENSZ ENSZ ösztöndíjak
Ft t. Forint támogatás Műsz. tud. Műszaki tud. együttműködés
R Intézeti R-alap 1. T ermészettudományok
3378 Tud. célú magánkiutazás 2. Műszaki tudományok
Mk. Más szerv költsége 3. Orvosi tudományok
OÖT Ösztöndíj (magyar áll. ösztöndíj, 4. Agrártudományok

Mv
vagy Kult, egyezmény) 
Munkavállalás

5. T ársadalomtudományok

A Magyar Tudományos Akadémia mb. főtitká
rának 2/1985. (A. K. 4.) MTA—F számú

u t a s í t á s a
a műszerkölcsönzési díjak szabályozásáról szóló 

4/1975. (A. K. 9.) MTA-F számú utasítás hatályon 
kívül helyezéséről

!•§
A műszerkölcsönzési díjak szabályozásáról szóló 

4/1975. (A. K. 9.) M TA -F számú utasítást 1985. 
január 1-vel hatályon kívül helyezem.

2.§
Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba.

Láng István 
mb. főtitkár

K ö zlem én y ek

A Tudományos Minősítő Bizottság 
5. s z á m ú

t á j é k o z t a t ó j a
a TMB szakbizottságai az alábbi pályázóknak 
ítélték oda a kandidátusi fokozatot (lezárva: 
1984. október 31.).

Közgazdaságtudományi szakbizottság
LOSONCZ MIKLÓS:

(MTA Világgazdasági Kutató Intézet) 
„Világgazdasági alkalmazkodás a nyugat-euró
pai kis országokban” c. értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány kandidátusa,
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TURJÁN SÁNDOR 
(MKKE Pénzügyi Tsz)
„Az adózás gazdaságpolitikai összefüggései” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudomány 
kandidátusa,

REKETTYE GÁBOR:
(TANN1MPEX Külker. Váll.)
„A termékszerkezet korszerűsítésére irányuló 
vállalati döntések piaci feltételei” c. értékezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

ROÓZ JÓZSEF:
(Pénzügyi és Számviteli Főiskola)
„A közvetlen termelésirányitók helye, szerepe 
a vállalati irányítási rendszerben” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

SZÁNTÓ BORISZ:
(Minisztertanács Titkársága)
„A műszaki innováció elméleti-metodológiai 
vizsgálata” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

CSABA LÁSZLÓ:
(MTA Világgazdasági Kutató Intézet)
„A KGST a változó világban” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

FARKAS PÉTER:
(MTA Világgazdasági Kutató Intézet)
„A fejlődő országok világgazdasági típusai és 
differenciálódása” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa,

FARKAS FERENC:
(Janus Pannonius Tud. Egy.)
„A vállalati szervezés célja és célmeghatározó 
döntései” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

LÁNG ESZTER:
(DOTE Marxizmus Int.)
„A külföldi tőkebefektetések szerepe a francia 
gazdaságban” c. értekezése alapján a közgazda
ságtudomány kandidátusa,

PAPP ILONA:
(MKKE Ipargazdaságtan Tsz)
„Az ásványi eredetű természeti erőforrások 
rendszerszemléletű értékelése” c. értekezése alap
ján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

STERNTHAL JÁNOS:
(Ipargazdasági Kutató Csoport)
„Rugalmas alkalmazkodás és vállalatok közötti 
termelési kooperáció a gépiparban” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

VÖRÖS JÓZSEF:
(Janus Pannonius Tud. Egy.)
„A vállalati tervezés néhány matematikai prog
ramozási modellje” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa,

FOLKMAYER TIBOR:
(Szakszervezetek Elm. K. I.)
„Vezetési elvek és módszerek a vállalatok gya
korlatában” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

MAHA MAHI HUSSZEIN KAMAL EL-DIN: 
(Iraki Köztársaság)
„A tervgazdálkodás és alkalmazásának lehető
ségei Irakban” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa,

ISA MOHAMMAD ISA:
(Iraki Köztársaság)
„Comparative Analysis of Planning Experiences 
in Iraq, Cuba and India” c. értekezése alapján 
a közgazdaságtudomány kandidátusa,

HASSAN ALI MOHAMED MELOELAIN: 
(Jordánia)
„Az egészségügyi szolgáltatások iránti szükség
letek és az ellátás alakulásának nemzetközi 
összehasonlító elemzése és előrejelzése” c. érte
kezése alapján a közgazdaságtudomány kandi
dátusa,

NITA MATHUR:
(Indiai Köztársaság)
„Terv és piac egy szocialista gazdaságban” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudomány kan
didátusa,

CSULLAG JÓZSEF:
(Somogy megyei Tanács VB Ipari Osztálya, 
Kaposvár)
„A kisvállalatok stratégiai tervezése és veze
tése” c. értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány kandidátusa,

BAUER TAMÁS:
(MTA Közgazdaságtudományi Intézet) 
„Tervgazdaság, beruházás, ciklusok” c. értekezé
se alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

SZABÓ GYULA:
(KSH SZÁMOK)
„Számítógéppel támogatott műhelyszintű ope
ratív gyártástervezési rendszer alapjai és meg
valósítási módjai közgazdasági célkitűzések el
érésére” c. NDK-ban megvédett értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

TÓTH MAGDOLNA:
(Kertészeti Egyetem Marxizmus—leninizmus 
Tsz)
„Az ipari termelés hatékonysága növelésének 
tartalékai a KGST-tagországokban” c. Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa,

BERKI ERZSÉBET:
(Baranya megyei PB Oktatási Igazgatóság) 
„Elosztási viszonyok, mint a gazdaságirányítás
ban felhasználandó ösztönzők (A SZU és az 
MNK tapasztalatainak összehasonlitó elem
zése)” c. Szovjetunióban megvédett értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

KAMENICZKY ISTVÁN:
(MSZMP KB)
„A közös (kollektiv) munka szervezete és ösz
tönzése korszerűsítése (a Szovjetunió és az MNK 
iparának példáján)” c. Szovjetunióban meg
védett értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány kandidátusa.
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Pedagógiai szakbizottság

TANKÓ LÁSZLÓ:
(Csehszlovák Szocialista Köztársaság)
„A személyiségfejlesztés lehetőségei a gimná
ziumi magyar irodalomtanításban Csehszlová
kiában” c. értekezése alapján a neveléstudo
mány kandidátusa,

MEHDI DAKHIL KADUM AL OBEIDI:
(Iraki Köztársaság)
„Történeti, kulturális és pszichológiai szempon
tok a tanterv- és oktatástervezésben (különös 
tekintettel Irakra és Magyarországra)” c. érte
kezése alapján a neveléstudomány kandidátusa.

Fizikai és csillagászati szakbizottság

HOHAMED ALI AHMED HASSAN:
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„Az Al-Cu ötvözet metastabil állapotainak vizs
gálata lágy röntgen emissziós (SXES) és röntgen- 
fotoelektron (XPS) spektroszkópiákkal” c. érte
kezése alapján a fizikai tudomány kandidátusa,

SZALONTAI BALÁZS:
(MTA Szegedi Biológiai Közp. Biofiz. Int.)
„A karotinoidok, mint természetes Raman- 
aktív riporter molekulák membrán folyamatok
ban” c. értekezése alapján a fizikai tudomány 
kandidátusa,

GÁL JÁNOS:
(MTA Atommagkutató Intézet)
„Üj mérési elvek és módszerek a inagspektrosz- 
kópia mérőműszerek paramétereinek javítására” 
c. értekezése alapján a fizikai tudomány kandi
dátusa,

CSEH JÓZSEF:
(MTA Atommagkutató Intézete)
„Könnyű magok rezonanciareakciói és a mag
molekulák” c. értekezése alapján a fizikai tudo
mány kandidátusa,

BIBÓK GYÖRGY:
(MTA Atommagkutató Intézete)
„Mérési módszerek és áramköri megoldások 
kifejlesztése az energia és időspektroszkópiai 
műszerek mérési pontosságának javítására” c. 
értekezése alapján a fizikai tudomány kandidá
tusa,

BUKA ÁGNES:
(MTA Központi Fizikai K. I.)
„Dielektromos permittivitás és dipólrelaxáció 
nematikus és szmektikus folyadékkristályok
ban” c. értekezése alapján a fizikai tudomány 
kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság 

HORVÁTH BÉLA:
(Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron)
„Az erdészeti szaporítóanyag-termesztés gépesí
tésének fejlesztése” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudomány kandidátusa,

KAIFÁS FERENC:
(Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
„A mezőgazdasági termények támasztásnélküli 
vágásának dinamikai modellje” c. Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudomány kandidátusa,

KOVÁCS JENŐ:
(Mátrai Erdő és Fafeldolgozó Gazd. Eger)
„A hazai kérgezőgépek fejlesztése” c. — tudo
mányos munkásság eredményeinek tézisszerű 
összefoglalása alapján a mezőgazdasági tudo
mány kandidátusa,

LÁNG ZOLTÁN:
(Kertészeti Egyetem)
„Szedőszerkezet a paradicsom és zöldpaprika 
energiatakarékos betakarításához” c. értekezése 
alapján a mezőgazdasági tudomány kandidá
tusa,

LIGETVÁRI FERENC:
(Kertészeti Egyetem)
„A cseppenkénti öntözés hatásvizsgálata szőlő- 
ültetvényekben” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudomány kandidátusa,

TIHANYI ZOLTÁN:
(Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron) 
„Gyorsan növő fafajok és a szennyvízhasznosí
tás kölcsönhatásai” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

TÓTH JÓZSEF:
(Erdészeti Tud. Int. Duna—Tiszaközi Kis. Áll., 
Kecskemét)
„Alföldi fenyvesek kártevő rovarai és az ellenük 
való védekezés” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudomány kandidátusa,

ABDUL FATAH S/O ABDULLAH KHAN 
BALOCH:

(Pakisztán)
„A magnézium hatása a paradicsom termés 
mennyiségére és minőségére” c. értekezése alap
ján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

Elméleti orvostudományi szakbizottság

CSILLAG ANDRÁS:
(SOTE I. Anatómiai Intézet)
„Transzport folyamatok izolált idegvégződések
ben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

PINTÉR ALÁN:
(Országos Közegészségügyi Intézet)
„Endogén retrovírusok szerepe metilnitrozoure- 
ával indukált egér limfómák kialakulásában” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

BUZSÁKI GYÖRGY:
(POTE Élettani Intézet)
„A hippokampális elektroenkefalogram cellulá- 
ris alapjai éber patkányokban” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,
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EMŐDY LEVENTE:
(POTE Mikrobiológiai Intézet)
„Az alfa-hemolizin termelés és a virulencia 
kapcsolata Escherichia coliban és Proteus mor- 
ganiiban” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

MADARÁSZ MAGDA:
(SOTE I. sz. Anatómiai Intézet)
„A kvantitatív viszonyok összehasonlítása a 
macska specifikus thalamusmagjaiban” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa,

RÉFFY ANTAL:
(Országos Traumatológiai Intézet)
„Az oxigén koncentráció hatása a tüdő alveolá- 
ris felületmembránjára” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

HÁRSING LÁSZLÓ:
(MTA KOKI)
„A kolinerg neurokémiai transzmisszió szabályo
zása a striátumban” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

Klinikai orvostudományi szakbizottság

GÖNCZI ZSUZSANNA:
(Országos Korányi TBC és Pulmonoiógiai Inté
zet)
„A haemophilus influenzae és influenza vírus 
szerepe az infect-allergiás asthma bronchiale 
pathogenesisében” c. Szovjetunióban megvédett 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

KARDOS KÁLMÁN:
(SOTE Tüdőklinika)
„A krónikus nemspecifikus tüdőbetegek légzési 
elégtelensége és intenzív terápiájának értéke
lése” c. Szovjetunióban megvédett értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

IRENE RODRIQUEZ PEREZ:
(Kubai Köztársaság)
„Oral leukoplakia: an epidemiological study in 
Havana city, Cuba and some histopathological 
aspects” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

KARG NORBERT:
(POTE Női Klinika)
„A terhességre specifikus Beta-1 glikoprotein 
(SP-1) klinikai jelentősége normál és kóros 
terhességekben” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

BÁRTFAI GYÖRGY:
(SZOTE Szülészeti és Női Klinika) 
„Antepartum kardiotokográfia” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

BARANYAI ÉVA:
(SOTE I. Belklinika)
„Az inzulinérzékenységet és a diabétesz melli- 
tusz kezelését befolyásoló tényezők nem inzulin 
dependens cukorbetegségben és a diabéteszes 
terhességben” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

GYARMATI JÁNOS:
(DOTE Radiológiai K. I.)
„Generalizált osteopathiák radiológiai diagnosz
tikája (Kísérletes és klinikai vizsgálatok)” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa,

SRÉTER LIDIA:
(SOTE III. Belklinika)
„Idült májbetegségekben észlelhető hematoló
giai eltérések” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

VÁRKONYI ÁGNES:
(SZOTE Gyermekklinika)
„A csecsemő- és gyermekgyógyászati gasztro- 
enterológiai körképek diagnosztikáját az eddigi 
eljárások továbbfejlesztésével és új módszerek 
bevezetésével” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

BALOGH ZOLTÁN:
(Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet)
„A reuma ellátás kialakítása Magyarországon 
az ellátással kapcsolatos új diagnosztikus és 
terápiás módszerek” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

KONRÁD KATALIN:
(Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet)
„A térdízületi gyulladás kezelése ozmium tet- 
roxiddal” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

TARISKA PÉTER:
(Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet)
„Az elektroencephalographiás vizsgálat jelentő
sége az ischaemiás eredetű — főként psychiátriai 
tünetekkel járó — cerebrovosculáris betegsé
gekben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

GÖTZ GYÖRGY:
(SOTE Fogpótlástani Klinika)
„A maradó fogak koronaméretei és a korona- 
felszín-fogbélűr közötti távolságok” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa,

FAZEKAS ANDRÁS:
(SZOTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika)
„Káriesz profilaktikus fluoridfogyasztás és a 
lakosság egészségi állapota” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa,

SKRIPECZKY KATALIN:
(SOTE II. Gyermekklinika)
„A prelingvális siketség etiológiai vizsgálata” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

BECSKE MIKLÓS:
(Pest m. Tanács Flór Ferenc Kh.)
„A beteg túlélését befolyásoló tényezők a fültő- 
mirigy rosszindulatú daganatai esetén” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa,



48 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1985. március 12.

SZÁNTÓ IMRE:
(OTKI II. Sebészeti Klinika)
„Az endoszkópja szerepe a műtét alatti és utáni 
állapotok megismerésében és gyógyításában” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

V1MLÁTI LÁSZLÓ:
(OTKI II. Sebészeti Klinika)
„A szteránvázas izomrelaxánsok hatása a kerin
gésre” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

NAGY GYULA:
(Somogy m. Tanács. Kh. Rí.)
„Idült arzén mérgezések bőrtünetei és az arzén 
daganatkeltő és fejlődési rendellenességét okozó 
hatása a bugac-alsómonostori arzénendémia 
alapján” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa.

Energetikai szakbizottság

MAJEED KHADHIM J. AL KHATAT:
(Iraki Köztársaság)
„Az egyenirányított feszültség hullámosságának 
hatása áraminverterről táplált aszinkronmotoros 
hajtásokban” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

KISS LÁSZLÓ ISTVÁN:
(BME Hő- és Rendszertechnikai Intézet) 
„Hővezetési anyagjellemzők meghatározása” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

Általános biológiai szakbizottság

MARCSIK ANTÓNIA:
(JATE Embertani Tanszék)
„A Duna—Tisza köze avar korának paleopatoló- 
giája” c. értekezése alapján a biológiai tudo
mány kandidátusa,

EL-SAYED MOHAMED MOSBAH EL-KADY: 
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„Az Agrobacterium tumofaciens elleni biológiai 
védekezés és a kórokozó immunológiai tanul
mányozása” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

VÁSÁRHELYI TAMÁS:
(Természettudományi Múzeum Állattára)
„A kéregpoloskák morfológiája, állatföldrajza és 
fejlődéstörténeti rendszere” c. értekezése alap
ján a biológiai tudomány kandidátusa.

Kísérleti biológiai szakbizottság

MARKÓ RAISZA:
(SOTE Gyógyszertani Intézet)
„A szívizomsejt bemenő áramainak farmakoló
giái elemzése” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

MOHAMED REDA AHMED TOHAMY: 
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„A burgonya nedvesrodhadásos betegségeinek 
elemzése a tárolás folyamán Magyarországon, 
különös tekintettel az Erwinia okozta károkra” 
c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa,

HECTOR PENA ARDERI:
(Kubai Köztársaság)
„A műtrágyázás és a virágzás időzítésének 
hatása a Spanyol Vörös (Espanola rója) ananász
fajta fejlődésére és termésére” c. értekezése 
alapján a biológiai tudomány kandidátusa,

ERDEI ANNA:
(ELTE TTK Gödi Biológiai Állomás)
„A harmadik komplement komponens (C3) 
kovalens reakciója immunkompetens sejtek 
membránjával, a kötődés funkcionális követ
kezményei; a C3 szerepe immunfolyamatok 
regulációjában” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

OLÁH EDIT:
(Országos Onkológiai Intézet)
„Szaporodó és nyugvó daganatsejtek biológiai 
jellemzői és gyógyszerérzékenysége” c. érte
kezése alapján a biológiai tudomány kandidá
tusa,

SCHABLIK MARCELLA:
(DOTE Biológiai Intézet)
„DNS-kezelés hatására bekövetkezett genetikai 
változások Neurospora crassa törzsekben” c. 
értekezése alapján a biológiai tudomány kandi
dátusa.

Szociológiai és demográfiai szakbizottság

PETŐ ÉVA:
(SZOTE Egészségügyi Szervezéstani Intézet) 
„Az életmód hatása az egészségre” c. Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a szo
ciológiai tudomány kandidátusa,

KATONA TAMÁS:
(Népességnyilvántartó Hivatal) 
„Prognózismódszerek a demográfiában” c. érte
kezése alapján a szociológiai (demográfia) tudo
mány kandidátusa,

MOJZESNÉ SZÉKELY KATALIN:
(KLTE Szociológiai Tanszék)
„A parasztság, a mezőgazdaság és a szövetkezés 
kérdései Erdei Ferenc gondolkodásában (1945— 
48)” c. értekezése alapján a szociológiai tudo
mány kandidátusa.

Ad hoc szakbizottság
MÓR1TZ PÁLNÉ:

(KSH Statisztikai Rendszerfejlesztési és Koor
dinációs Főosztály)
„A mozgó intenzív betegellátás matematikai 
modelljének kialakítása” c. értekezése alapján 
az orvos- (alkalmazott matematika) tudomány 
kandidátusa.
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Tudományos Minősítő Bizottság
6. s z á m ú

t á j é k o z t a t ó j a
A TMB szakbizottságai az alábbi pályázóknak 

ítélték oda a kandidátusi fokozatot (lezárva: 1984. 
december 31.)

Nyelvtudományi, orientalisztika, klasszika-filológiai 
szakbizottság

ADAM1KNÉ, dr. JÁSZÓ ANNA:
(Budapesti Tanítóképző Főiskola)
„Az anyanyelvi tárgyak tanítása a népiskolában 
(1868—1905-ig)” című értekezése alapján a 
nyelvtudomány kandidátusa,

BENCZE LÓRÁNT:
(ELTE BTK)
„A »metapherein«« interdiszciplináris megköze
lítése” című értekezése alapján a nyelvtudomány 
kandidátusa,

BÜKY LÁSZLÓ:
(JATE)
„Képalkotás és képrendszer Füst Milán költői 
nyelvében” című értekezése alapján a nyelv- 
tudomány kandidátusa.

Zenetudományi, néprajzi és folklór szakbizottság

VARGA GYULA:
(Debrecen, Déri Múzeum)
„Debrecen kézműipara és a mezőgazdaság kap
csolata 1693—1848” című értekezése alapján 
a történelem (néprajz) tudomány kandidátusa.

Filozófiai szakbizottság 
GEDEON PÉTER:

(MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete) 
„A szocializmus elméleti megalapozásának ellen
tétes útja Bernstein, Kautsky társadalomfelfo
gásában és Lukács György filozófiájában” című 
értekezése alapján a filozófia tudomány kandi
dátusa,

KISS GÁBOR:
(MSZMP KB)
„Az erkölcsi folyamatok irányításának filozófiai 
elemzése a szocializmusban” című Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a filozófia 
tudomány kandidátusa,

SIMON FERENC:
(JATE)
„A megbékélés ontológiája” című értekezése 
alapján a filozófia tudomány kandidátusa.

Történelemtudomátiyi szakbizottság

MOHAMED A. ZINTANY:
(Líbia)
„Az észak-afrikai forradalmi republikánus gon
dolat történelmi gyökerei a hígra szerinti máso
dik évszázadig” című értekezése alapján a tör
ténelemtudomány kandidátusa,

SIPOS JÓZSEF:
(Csongrád megyei Múzeumok Igazgatósága)
„A kispolgári pártok és az agrárkérdés Magyar- 
országon az 1918—1919. évi polgári demokra
tikus forradalom idején” című, Szovjetunióban 
megvédett értekezése alapján a történelem- 
tudomány kandidátusa,

SEY ISTVÁN:
(Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, 
Győr)
„Az orosz utópista szocializmus genezisére 
vonatkozó modern polgári elméletek kritikája” 
c. Szovjetunióban megvédett értekezése alapján 
a történelemtudomány kandidátusa,

SZVÁK GYULA:
(ELTE BTK)
„A 16. század második fele orosz társadalmi
politikai történetének kulcsproblémái az orosz
szovjet historiográfiában” c. Szovjetunióban 
megvédett értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa.

Állam- és jogtudományi szakbizottság

FINSZTER GÉZA:
(BM)
„Az állam elleni bűncselekmények kriminoló
giája” című értekezése alapján az állam- és jog
tudomány kandidátusa,

SZILÁGYI PÉTER:
(ELTE Állam- és Jogtudományi Kar)
„A jogi felelősségi rendszer alapkategóriái” 
című értekezése alapján az állam- és jogtudo
mány kandidátusa,

VISEGRÁDY ANTAL:
(Janus Pannonius Tud. Egy.)
„A bírói gyakorlat szerepe a jog fejlesztésében” 
című értekezése alapján az állam- és jogtudo
mány kandidátusa,

ZSARNAY SÁNDOR:
(ELTE Jogi Továbbképző Intézet)
„A jelenkori japán jogrendszer fejlődésének sajá
tosságai” című értekezése alapján az állam- és 
jogtudomány kandidátusa.

Pedagógiai szakbizottság

HÁMORI MIKLÓS:
(ELTE Számítóközpont)
„Tanulás és tanítás számítógéppel” című érteke
zése alapján a neveléstudomány kandidátusa,

Rí ESZ BÉLA:
(Juhász Gyula Tanárképző Főiskola)
„Az értékekre nevelés pedagógiai kérdései” 
című értekezése alapján a neveléstudomány 
kandidátusa,

SZABÓ BÉLA:
(Ho Si Minh Tanárképző Főiskola)
„A testi nevelés szerepe a középiskolás diákok 
személyiségformálásában” c. értekezése alapján 
a neveléstudomány kandidátusa.
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Földrajz!, meteorológiai szakbizottság

HERÉNYI ATTILA:
(KLTE Debrecen)
„A talajpusztulás vizsgálata kísérleti körülmé
nyek között Tokaj-hegyalja fontosabb talaj
típusain” c. értekezése alapján a földrajztudo
mány kandidátusa,

SCHEUER GYULA:
(Földmérő és Talajvizsgáló V.)
„A Gerecse és a Budai hegység édesvízi mészkő
összetételei és képződésüknek geomorfológiai és 
geokronológiai sajátosságai” c. (Schweitzer Fe
renccel közösen írt) értekezése alapján a föld
rajztudomány kandidátusa,

SCHWEITZER FERENC:
(MTA FKI)
„A Gerecse és a Budai hegység édesvízi mészkő
összetételei és képződésüknek geomorfológiai és 
geokronológiai sajátosságai” c. (Scheuer Gyulá
val közösen irt) értekezése alapján a földrajz
tudomány kandidátusa.

Matematikai és számítástudományi szakbizottság

LÁSZLÓ LAJOS:
(ÓT Számítástechnikai Központ)
„Kontinuáns mátrixok sajátértékeiről” c. érte
kezése alapján a matematika tudomány kandi
dátusa,

LEMPERT LÁSZLÓ:
(ELTE TTK)
„Invariáns metrikák a komplex függvénytan
ban” c. értekezése alapján a matematikai tudo
mány kandidátusa,

MÁRKUS TIBOR:
(ELTE Számítóközpont)
»LL (1) és LC (1) nyelvtanú, hatékony vezérelt 
fordítóprogramok” c. értekezése alapján a mate
matika tudomány kandidátusa,

SZABÓ SÁNDOR:
(BME)
„Véges Ábel-csoport faktorizációk számelméleti 
geometriai vizsgálatokban” c. értekezése alap
ján a matematika tudomány kandidátusa.

Elméleti orvostudományi szakbizottság

BARTHÓNÉ dr. SZEKERES JÜLIA:
(POTE Mikrobiológiai Intézet)
„A sejt közvetítette immunválaszadási készsé
get befolyásoló tényezők vizsgálata normális 
lefolyású terhesség, fenyegető vetélés vagy kora
szülés esetén” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

CSÁBFALVI GYÖRGY:
(PJTE Közgazdaságtudományi Kar) 
„Számítástechnikai eljárás a keringésrendszeri 
látens morbiditás felfedésére” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

KISS ÁRPÁD:
(SOTE I. sz. Anatómiai Intézet)
„Az olíva superior komplexum neuronális és 
szinaptikus szerkezete” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

SZILÁRD ISTVÁN:
(POTE Egészségügyi Szervezési Intézet) 
„Előszűrési methodika kialakítása a keringés
rendszeri látens morbiditás felfedésére” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa,

ifj. OBÁL FERENC:
(SZOTE Élettani Intézet)
„A meleg elleni védekezés magatartási és 
autonom mechanizmusai” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa.

Klinikai orvostudományi szakbizottság

BÁNOS CSABA:
(Fővárosi János Kórház)
„A pajzsmirigyhormonok és a tiroxin-kötő 
globulin anyagcseréjének változása élettani és 
kóros körülmények között” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

DALMI LAJOS:
(DOTE II. Belklinika)
„A heveny vírushepatitist követő krónikus 
aktív hepatitis etiopatogenezise” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

DIVINYI TAMÁS:
(SOTE Szájsebészeti és Fogászati Klinika) 
„Minor trankvillánsok szerepe ambuláns száj- 
sebészeti betegek gyógyszeres előkészitésében” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa,

FRANCISCO J. MORÓN RODRIGUEZ M. D.: 
(Kubai Köztársaság)
„Gastric cytoprotection: Experimental and cli
nical studies” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

HORVÁTH MIKLÓS:
(Orsz. Idegsebészeti Tudományos Intézet) 
„Extra-intracranialis éranasztomózis műtétek a 
vertebrobasilaris insufficientia kezelésében” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

KEREPESI TERÉZIA:
(Jósa András Kórház, Nyíregyháza)
„Tüdő érésére ható tényezők a perinatális élet
szakaszban” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa.

LAKY REZSŐ:
(POTE I. sz. Sebészeti Klinika)
„A poszttraumás osteomyelitis antibiotikus ke
zelése a csontszöveti antibiotikum koncentrációk 
tükrében” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

PÓLUS KÁROLY:
(Orsz. Onkológiai Int.)
„Fej-nyaki daganatok krioterápiája” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa,
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SZEVERÉNYI MIHÁLY:
(DOTE Szülészeti Klinika)
„A terhességmegszakítások kíméletes módszerei 
és hatásuk a későbbi terhességekre és szülé
sekre” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

SZIGETVÁRI IVÁN:
(OTKI Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
„A gesztációs trofoblaszt tumorok diagnoszti
kája és terápiája” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

TÓTH ZOLTÁN:
(DOTE Szülészeti Klinika)
,,A magzat fejlődési rendellenességeinek prena- 
talis ultrahang-diagnosztikája” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

TÖRÖK LÁSZLÓ:
(Bács-Kiskun m. Tanács Kórháza)
„A férfi infertilitás etiopatogenetikai tényezői és 
a spermatogenezisre gyakorolt gyógyszerhatá
sok” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

URAY ÉVA:
(DOTE I. sz. Sebészeti Klinika)
„A műtőben dolgozók narkotikumterhelése és 
pszichoszomatikus igénybevétele” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

VERECZKEY GÁBOR:
(Tolna m. Tanács Kórháza Rí)
„A trofoblaszt tumorok endokrin sajátosságai 
és korszerű kezelése” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

VOITH LÁSZLÓ:
(DOTE)
„A szívbillentyű műtét utáni állapot megítélése 
mechanokardiográfiás módszerekkel” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság
ÁBRAHÁM GYÖRGY:

(BME)
„Eljárások optikai átviteli függvények meg
határozására intenzitás-lépcső leképzésének mé
rése útján” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

KÓSA LEVENTE:
(BME)
„Szemcsés szilárd anyagok szállítása aerokine- 
tikus csatornában” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa,

NADER FARAHAT HASSAN:
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„A szerszámprofil hatása a kisajtolt munka
darab képlékeny törésére” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa,

NGUYEN VAN CHUYEN:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„Vasúti kocsik futástechnikai jellemzői rugalmas 
pálya esetén” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Energetikai szakbizottság

DANYEK GYULA:
(Villamosenergiaipari Kút. Int.)
„Üj módszerek és új eszközök a középfeszültségű 
csillagpontkezelésben” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa,

KATONA TAMÁS:
(Paksi Atomerőmű)
„Az aláhűtött hűtőközeg forrásának diagnosz
tikája atomreaktorok (VVER) aktív zónájában” 
c. Szovjetunióban megvédett értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa.

Elektronikai és számítástechnikai szakbizottság 

JAKÓ ÉENA:
(Méréstechnikai Fejlesztő Vállalat)
„Boole-függvények kanonikus dekompozíciójá- 
nak módszerei és alkalmazásuk logikai rendsze
rek számítógépes tervezésénél” c. Szovjetunió
ban megvédett értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudományi szak- 
bizottság

ORBÁN JÓZSEF:
(Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs) 
„Pernyebeton alkalmazása talajfelszín alatti üre
gek megszüntetésére” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa,

POLÓNYI KÁROLY:
(BME)
„Tervezés és építés a fejlődő országokban” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa,

ÚJFALUDI LÁSZLÓ:
(Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont) 
„Többrétegű talajban kialakuló permanens szi
várgási jelenségek” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa,

ZSUFFA ISTVÁN:
(Vízgazdálkodási Intézet)
„Többcélú tározók és tározórendszerek hidroló
giai méretezése a tározási folyamatot leíró való
színűségi mátrixokkal” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság

CSAPÓ GÉZA:
(Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Inté
zet)
„Geodéziai-gravimetriai alaphálózatok mérésére 
alkalmas korszerű graviméterek vizsgálata” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa,
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KONCZ ISTVÁN:
(Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő In
tézet)
„A magyarországi neogén üledékes kőzetek szén
hidrogénpotenciáljának tanulmányozása szerves 
geokémiai módszerekkel” c. értekezése alapján 
a földtudomány kandidátusa.

Kémiai szakbizottság I.

KAFAA FADHIL ABAS:
(Iraki Köztársaság)
„Motorolajok és adalékok termikus stabilitásá
nak vizsgálata” c. értekezése alapján a kémia 
tudomány kandidátusa,

LÁZÁR JÁNOS:
(SZOTE)
„Oxidált kénatomot tartalmazó szerves vegyü- 
letek szintézise és szerkezetvizsgálata” c. érte
kezése alapján a kémia tudomány kandidátusa.

Biológiai szakbizottság 11.

ABDUL RAH I EM ABOU JAYYAB: 
(Szaud-arábia)
„Studies on Catha Edulis of a drug abuse from 
Arabian Peninsula and Eastren Africa” c. érte
kezése alapján a biológiai tudomány kandidá
tusa,

GRÓF PÁL:
(SOTE Biofizikai Intézet)
„Molekuláris mozgások ingerlékeny elemi struk
túrákban” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

INSTITÓRIS LÁSZLÓNÉ:
(Országos Onkológiai Intézet)
„Bifunkciós dulcit citosztatikumok reakciói a 
tumorsejt DNS-ével: az alkilezések helyei, ter
mészete, kinetikája és összefüggése a tumor
gátló hatással” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

PINTÉR KATALIN:
(ELTE Biokémiai Tanszék)
„Miozin izoformák a harántcsíkolt izmok rost
jaiban” c. értekezése alapján a biológiai tudo
mány kandidátusa.

Hadtudományi szakbizottság

FODOR IMRE (MN)
NÉMETH ERVIN (ZMKA) és 
SZABÓ JÁNOS (HM) részére, megvédett érteke

zése alapján a hadtudomány kandidátusa foko
zatot a szakbizottság odaítélte.

P Á LY ÁZ AT I  FELHÍVÁSOK

Az Országos Találmányi Hivatal és a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa

a KISZ KB, a MTESZ, valamint a minisztériumok 
(országos hatáskörű szervek) egyetértésével és tá
mogatásával hazánk felszabadulásának 40. évfor
dulója és az MSZMP X III. Kongresszusa tiszteletére

o r s z á g o s  p á l y á z a t o t  hirdet

„ÚJÍTÓK ÉS FELTALÁLÓK ORSZÁGOS 
VERSENYPÁLYÁZATA”

címmel. A pályázaton a műszaki szellemi alkotások 
hazai szerzője, illetve szerzői, azaz csak természetes 
személyek indulhatnak. Ha a szellemi alkotással 
nem a szerző rendelkezik, a pályamű benyújtásához 
a rendelkezési jogot gyakorló szervezet hozzájárulása 
szükséges (például, szolgálati találmány, vállalati 
tevékenység körében kidolgozott újítás esetén).

A pályázatban nem vehetnek részt azok, akik 
a pályázat kiírásában és lebonyolításában, valamint 
a Bíráló Bizottság munkájában közvetlenül is 
közreműködnek.

A pályázat célja: a műszaki szellemi alkotó mun
ka kibontakoztatásának elősegítése, az alkotó erő
feszítéseknek a legfontosabb feladatokra való össz
pontosítása, az alkotókedv fellendítése, az újítások, 
találmányok megvalósításának, hasznosításának ösz
tönzése, mindezekkel a gazdasági hatékonyság 
növelése, a kiemelkedő jelentőségű megoldások 
széles körű megismertetése, az újítók és feltalálók 
népgazdaságilag is jelentős tevékenysége, társadalmi 
elismerésének növelése.

A pályázat tartalmi feltételei

A pályázatra benyújtható a népgazdaság vala
mennyi (termelő és szolgáltató) ágazatát érintően 
mindazon újítás, illetve találmány, amelyet — elő
segítve valamely műszaki, szervezési feladat ma
gasabb szintű, eredményesebb megoldását — az 
1985. január 2-től 1985. december 31-ig terjedő 
időszakban jelentettek be, valósítottak meg.

A beküldött pályaművek rangsorolásánál elsőbb
séget élveznek azok, amelyek
— a mikroelektronikával,
— a biotechnológiával,
— az anyag (hulladékanyag) megtakarítással,
— az energiamegtakarítással,
— a munka- és környezetvédelemmel
kapcsolatosak, gazdaságos exportnövelő vagy im
portcsökkentő, illetve devizamegtakarító hatásúak, 
továbbá széles körben, több gazdálkodó szervezet
nél alkalmazhatók.

A pályaművek széles körű megismertetése fontos 
népgazdasági érdek. Ezért, ha ezt a pályázó nem 
ellenzi, a nyilvánosságra hozatalt elősegítendően 
csatolnia kell az elterjesztést előmozdító előny
leírást. Amennyiben a pályázó elzárkózik a nyilvá
nosságra hozatal elől, úgy azt a pályázatban külön 
jeleznie kell.
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A beérkezett pályaműveket a meghirdetők által 
kijelölt személyekből alakult Bíráló Bizottság vizs
gálja meg. A díjakat a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján az Országos Találmányi Hivatal Elnöke 
ítéli oda, a Szakszervezetek Országos Tanácsa 
egyetértésével.

A pályázatot meghirdetők — az Országos 
Találmányi Hivatal, az Egészségügyi Minisztérium, 
az Ipari Minisztérium, a Közlekedési Minisztérium, 
a Magyar Posta, valamint az Országos Vízügyi 
Hivatal anyagi hozzájárulása alapján — szakterü
letenként az első három helyezetteket díjazzák a 
következők szerint:

I. díj 30 0 0 0 ,-  Ft (max. 3 db),
II. díj 15 000,— Ft (max. 6 db),

III. díj 10 0 0 0 ,-  Ft (max. 10 db),

a fenti díjakon túl:
— a Szakszervezetek Országos Tanácsa (a munka- 

és környezetvédelem témakörben) 50 000,— Ft
— a KISZ Központi Bizottsága (kiemelkedő al

kotást benyújtó ifjúsági kollektíva részére)
10 0 0 0 ,-  Ft

— a Belkereskedelmi Minisztérium (a szakággal 
kapcsolatos munkaszervezés témakörben)

30 0 0 0 ,-  Ft
— az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium

(a szakággal kapcsolatos anyag [hulladékanyag] 
és energiamegtakarítás, munka- és környezet- 
védelem témakörben) 30 000,— Ft

— az Ipari Minisztérium (a szakággal kapcsolatos 
energiatakarékosság témakörben) 50 000,— Ft

— a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület
10 0 0 0 ,- Ft

— a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
(a szakággal kapcsolatos biotechnológia, növény- 
védőszer-gyártás, anyag- és energia megtakarí
tás, munka- és környezetvédelem, mikroelektro
nika témakörben) 50 000,— Ft

— a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa
(a szakággal kapcsolatos anyag- és energia- 
megtakarítás, munka- és környezetvédelem té
makörben) 10 000,— Ft

— a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa
20 0 0 0 ,-  Ft

összeget tűzött ki az arra érdemes pályaművek szer
zői különdíjaira. Az egyes szervek által felajánlott 
díjak általában több pályamű között kerülnek meg
osztásra.

A helyezést elért pályaművek alkotói elismerő 
oklevelet kapnak. A nyertesek nevét, valamint a 
nyertes pályaművek címét a meghirdetők mindazon 
fórumon ismertetik, ahol a pályázat meghirdetése 
történt.

A Bíráló Bizottság külön javaslatára az Országos 
Találmányi Hivatal Elnöke a Szellemi Tulajdon 
Világszervezet (WIPO) által alapított érmet a leg
jobb pályamű szerzőjének adományozza.

A pályázatok beérkezési határideje:

1986. február 28.
A határidő után beérkezett pályaműveket a Bíráló 
Bizottság a díjak odaítélésénél nem veszi figye
lembe.
A pályázatokat a következő címre kell postázni.

ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL
1370, Budapest,
Garibaldi u. 2.

Pf. 552

A pályázat eredményhirdetésére előreláthatóan 
1986. május 15. napjáig

kerül sor.

A pályázatok benyújtásának alaki és egyéb feltételei

A pályázatokat, ideértve azok valamennyi 
mellékletét is jeligésen kell benyújtani, a pályamű 
jeligéjén kívül azt bármely jellel, aláírással ellátni 
nem szabad. Nem tartalmazhatja a munkahely 
megnevezését és olyan utalást sem, melyből a 
szerző(k) személyére lehet következtetni. Ugyanez 
vonatkozik a beküldéshez szükséges vagy felhasz
nált író- és rajzpapírokra, borítékokra, az esetleges 
mellékelt ábrákra stb. is.

A pályázatokat két egyező példányban kell 
kizárólag postán beküldeni. Egy küldeményben 
csak egy pályázat (2 példánya) helyezhető el. 
A megfelelő (szállításbiztos) csomagolásért a pályázó 
felel.

A pályázók adatait a pályázati anyag melléklete
ként lezárt borítékban kell csatolni, több szerző 
esetén a szerzői részarány %-os feltüntetése mellett.

Az adatokat tartalmazó lezárt borítékot a pályá
zat csomagjában kell elhelyezni, de címzéssel vagy 
egyéb jelzéssel — a pályamű jeligéjén kívül — nem 
szabad ellátni.

Amennyiben a pályázati anyag vagy annak része, 
mint szellemi alkotás jogi oltalom alatt áll, vagy 
ilyen oltalom megszerzése folyamatban van, a 
pályázat fedőlapján 
„Jogi oltalom alatt áll” vagy 
„Jogi oltalom megszerzése folyamatban van” 
megjelölést kell feltüntetni.
A pályamű szerzőiről az alábbi adatokat kell 
közölni:
Név: ...........................................................................
Lakcím: ..............................(irányító szám is) . . .
Munkahely: ..................................................................
Személyi száma: ........................................................
Szerzői részarány: ....................................................
A szellemi alkotás jogosultja, címe, a jogosult enge
délye a pályázaton való részvételhez: ..................
A jogi oltalom típusa, száma: ..............................
Nyilatkozat a nyilvánosságra hozatal megtiltásá
ról .................................................................................
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A nyilvánosságra hozatal céljából be kell csatolni 
a pályázatok mindkét példányához legfeljebb 2 szab
ványos kis oldal (25 sor, soronként 50 leütés) terje
delemben a pályázat publikálásra alkalmas tömö- 
rítvényét is. Ez olyan adatot, amely közléstilalom 
alatt áll, nem tartalmazhat.

A tömörítvény lényeges része a tárgy ismertetése, 
az előny leírása, valamint a potenciálisan szóba 
jöhető hasznosítási szakterületre való hivatkozás. 
A pályázatokat gépírással, folyamatos oldalszámo
zással ellátva kell beküldeni. A pályázat maximális 
terjedelme 40 szabványos kisoldal.

A részszámításokat, táblázatokat, rajzokat stb. 
számozott mellékletként kell csatolni. A szövegben 
nem hivatkozott mellékleteket a Bíráló Bizottság 
nem veszi figyelembe.

A részvételi és egyéb feltételeknek meg nem felelő 
pályázatokat a Bíráló Bizottság kizárja.

A pályázaton szereplő, arra érdemes pályaművek 
hasznosítását a Bíráló Bizottság azok megfelelő 
publikálásával kívánja előmozdítani.

A Bíráló Bizottság, a pályázat kapcsán benyúj
tott, illetve létrejött szellemi termékekre vonatko
zóan rendelkezési jogot semmilyen esetben sem 
igényel.
Dr. Pusztai Gyula s. k. Gál László s. k. 

az Országos Találmányi a Szakszervezetek Országos 
Hivatal elnöke Tanácsa főtitkárhelyettese

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOKRA

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1085 
Budapest, Üllői út 26.) Rektora pályázatot hirdet 
az alábbi 3221 Ksz-u egyetemi tanári állásokra

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

1. sz. Belklinikán egyetemi tanári állásra:
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— A klinika igazgatójának helyetteseként, részvé

tel a klinika oktató-nevelő és tudományos mun
kájában és annak szervezésében irányításában.

— Tantermi előadások, továbbá nem kötelező elő
adások tartása, az orvostanhallgatók gyakorlati 
oktatásában és vizsgáztatásában részvétel.

— Részvétel a klinika kutatómunkájában, ahaema- 
tológiai kutatás megfelelő részének vezetése.

— Részvétel a napi betegellátás szervezésében és 
irányításában.

— A haematológiai szakrendelés és a hozzá tartozó 
laboratórium vezetése, a vizsgálatok irányítása, 
azokban való részvétel és konziliárusi tevékeny
ség.

— Részvétel a klinikán folyó irányító, szervező és 
adminisztratív feladatok megoldásában.

Pályázati feltételek:
— belgyógyász és haematológiai szakorvosi képe

sítés,
— tudományos fokozat
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— legalább 15éves szakmai tevékenység és jártasság 
szakmája oktatásában,

— kellő jártasság a haematológiai betegellátásban,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadó- és vitaképesség.

III .  sz. Belklinikán 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 meg
szervezése, szakmai irányítása.

— A klinika tudományos munkájának irányítása 
és ellenőrzése.

Pályázati feltételek:
— általános orvosi diploma,
— belgyógyászati szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves szakmai tevékenység és jártas

ság szakmája oktatásában,
— tapasztalat a tudományos munka végzésében és 

irányításában, elsősorban a klinika speciális 
profiljainak megfelelően,

— jártasság az egészségügyi, illetve felsőoktatási 
intézmények adminisztratív vezetésében,

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

III.  sz. Belklinikán egyetemi tanári állásra:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— Részvétel a klinika gyógyító-, oktató-, nevelő és 

tudományos munkájában, ezek irányításában.
— A klinika kardiológiai osztályának és speciális 

kardiológiai ambulanciájának vezetése.
— Részvétel a klinika adminisztratív vezetésében 

és irányításában.
Pályázati feltételek:
— belgyógyászati és kardiológiai szakorvosi képe

sítés,
— legalább 15 éves szakmai tevékenység és jártas

ság szakmája oktatásában,
— tudományos fokozat,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadó- és vitaképesség.

II. sz. Női Klinikán egyetemi tanári állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— A klinika oktató-nevelő munkájában, az orvos- 

tanhallgatók oktatásában való aktív részvétel.
— A klinika tudományos munkájának irányításá

ban és ellenőrzésében való részvétel.
— A klinika keretében működő Perinatális Inten

zív Centrum és a klinika újszülött részlege gyó
gyító, oktató és tudományos munkájának to-
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vábbfejlesztése és vezetése, a területi integráció 
teljesebbé tétele. A fenti részlegek adminisztra
tív igazgatási feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:
— gyermekgyógyász, anaesthesiológus és neonato- 

lógus szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves szakmai tevékenység és jártas

ság szakmája oktatásában,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadó és vitaképesség.

Psychiátriai 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 tudományos munkájának irányítása és 
ellenőrzése.

Pályázati feltételek:
— általános orvosi diploma,
— neurológiai és psychiátriai szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves szakmai tevékenység és jártas

ság szakmája oktatásában,
— tapasztalat a tudományos munka végzésében 

és irányításában, elsősorban a klinika speciális 
profiljának megfelelően,

— jártasság az egészségügyi, illetve felsőoktatási 
intézmények adminisztratív vezetésében,

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

Neurológiai Klinikán egyetemi tanári állásra:

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

a klinika igazgatásában való részvétel, elméleti 
előadások, gyakorlatok tartása és vizsgáztatás.

— Neuropathológiai laboratórium vezetése,
— Neuropathológiai tudományos munka szerve

zése.
Pályázati feltételek:
— általános orvosi diploma,
— neurológiai szakorvosi képesítés,
— magas szintű neuropathológiai képzettség,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves szakmai tevékenység és jártas

ság szakmája oktatásában,
— idegen nyelv ismerete.

Fül-Orr-Gégeklinikán egyetemi tanári egyben az— 
Egészségügyi Minisztériummal egyetértésben — 
az Országos Fül-Orr-Gégészeti intézetben igaz
gatói állásra:

A kinevezendő egyetemi tanár (országos intézeti 
igazgató) feladata:

— A klinika igazgatói teendőinek ellátása,
— A klinika oktató-nevelő munkájának, és az 

orvostanhallgatók oktatásának, vizsgáztatásá
nak irányítása és ellenőrzése,

— A klinika gyógyító, megelőző munkájának a 
szakma egész területére vonatkozó szervezése és 
irányítása,

— A klinika tudományos munkájának irányítása és 
ellenőrzése,

— A szakterületnek megfelelően az egész országra 
kiterjedően a szakmai munka szervezése irányí
tása, ellenőrzése.

Pályázati feltételek:
— általános orvosi diploma,
— fül-orr-gégészeti és audiológiai szakorvosi képe

sítés
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves szakmai tevékenység és jártas

ság szakmája oktatásában,
— tapasztalat a tudományos munka végzésében 

és irányításában, elsősorban a klinika speciális 
profiljainak megfelelően,

— jártasság az egészségügyi, illetve felsőoktatási 
intézmények adminisztratív vezetésében,

— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 
előadó- és vitaképesség.
A klinika igazgató egyetemi tanárok feladatköré

be 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, valamint az Országos Fül-Orr- 
Gégészeti Intézet esetében az Országos Intézet 
Szervezeti és Működési Szabályzata az Intézet 
igazgatójának feladatköréül 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 Ksz-ú egyetemi docensi állásokra:

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

I. sz. Belklinikán egyetemi docensi állásra:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— Részvétel a klinika oktató-nevelő és tudományos 

munkájában.
— Tantermi előadások tartása, részvétel az orvos- 

tanhallgatók gyakorlati oktatásában és vizsgáz
tatásában.

— Részvétel a klinika kutatómunkájában.
— A klinika gastroenterológiai endoscopos labora

tóriumának vezetése.
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— A gastroenterológiai szakrendelés irányítása.
— Egyéb, irányító, szervező és adminisztratív fel

adatok elvégzése.

Pályázati feltételek:
— belgyógyászati szakképesítés,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint 

oktatói tapasztalat,
— tudományos fokozat,
— gastroenterológiában és gastroenterológiai en- 

doscopia minden ágában való jártasság,
— idegen nyelv ismerete.

III.  sz. Belklinikán egyetemi docensi állásra:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— A klinika oktató-nevelő és tudományos munká

jának irányításában való részvétel.
— A klinika gyógyító-megelőző munkájában való 

részvétel,
— A klinika coronaria-őrző részlegének a vezetése.
— Részvétel a klinika adminisztratív vezetésében, 

döntően a tanulmányi ügyek intézésében.
Pályázati feltételek:
— belgyógyászati és kardiológusi szakorvosi képe

sítés,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint ok

tatói tapasztalat,
— több éves szakmai gyakorlat és tapasztalat a 

coronaria-betegellátásban,
— tudományos fokozat,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadóképesség.

II. sz. Sebészeti Klinikán egyetemi docensi állásra:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— A klinika oktató-nevelő munkájában való rész

vétel, speciális kollégium tartása, az általános, 
részletes és érsebészet fejezeteiből, a hallgatók 
gyakorlati oktatása, a gyakorlati oktatás szerve
zése, ellenőrzése, vizsgáztatás.

— A TDK-s hallgatók irányítása, az írásbeli állam
vizsga pályamunkák készítésének szervezése és 
irányítása, azok elbírálása.

— A klinika tudományos munkájában való részvé
tel, a tudományos munka szervezése, munka- 
csoportok irányítása, elsősorban érsebészeti, 
kutatási területen.

— A klinika gyógyító-megelőző munkájában való 
részvétel, a klinika érsebészeti részlegeinek irá
nyítása, ellenőrzése, az érbeteg gondozás szer
vezése.

— A klinika adminisztratív irányításában való rész
vétel, ügyvitelében való jártasság és tapasztalat.

Pályázati feltételek:
— sebészeti, érsebészeti szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— magas színvonalú sebészeti gyakorlat,^érsebészeti 

jártasság,

— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint 
oktatói tapasztalat,

— idegen nyelvtudás.

III.  sz. Sebészeti Klinikán egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— Részvétel a klinika oktató-nevelő, tudományos 

és gyógyító munkájában,
— Az oktató-nevelő munkán belül tantermi előadá

sok tartása, vizsgáztatás, az oktató munka 
ellenőrzése,

— A tudományos munka területén a klinika tudo
mányos munkájának irányítása, szervezése,

— A gyógyító munka területén a klinika endoszkó
pos tevékenységének szervezése és irányítása, 
részvétel a klinika érsebészeti tevékenységének 
biztosításában.

Pályázati feltételek:
— általános orvosi diploma,
— sebészeti, érsebészeti szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint 

oktatói tapasztalat,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadóképesség.

II. sz. Gyermekklinikán egyetemi docensi állásra

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

tantermi előadások tartása, hallgatók gyakorlati 
oktatása, államvizsgán való részvétel, orvos
továbbképzés.

— A klinika haematológiai-onkológiai osztályának 
vezetése.

— Tudományos kutatómunka az onkológia-haeina- 
tológia területén.

— Részvétel a klinika adminisztratív munkájában, 
az Országos Gyermekleukaemia és Tumor Mun
kacsoport központi feladatainak ellátásában.

Pályázati feltételek:
— gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint 

oktatói tapasztalat,
— tudományos fokozat,
—• idegen nyelvek ismerete.

I. sz. Női Klinikán egyetemi docensi állásra

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

és tudományos munkájában,
— A klinika igazgatási, adminisztratív feladatai

nak ellátásában való közreműködés,
— A perinatalis Intenzív Centrum szakmai irá

nyítása.
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Pályázati feltételek:
— laboratóriumi vizsgálatokból, csecsemő, vala

mint gyermekgyógyászatból szakorvosi képe
sítés,

— tudományos fokozat,
— legalább 10 éves szakmai és oktatói gyakorlat,
— idegen nyelvek ismerete,
— rendszeres és elismert tudományos és kutató

munka.

II. sz. Női Klinikán egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— Aktív részvétel a klinika gyógyító, oktató-neve

lő és tudományos munkájában.
— A területi integrációval kapcsolatos teendők irá

nyítása és koordinálása.
— A klinika igazgatási, adminisztratív feladatainak 

ellátásában segítés.
Pályázati feltételek:
— szülész-nőgyógyász és anaestliesiológusi szakor

vosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 10 éves szakmai és oktatói gyakorlat,
— idegen nyelvek ismerete.

I. sz. Szemklinikán egyetemi docensi állásra

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

a hallgatók gyakorlati oktatásának szervezése, 
ellenőrzése, vizsgáztatás.

— A klinika általános részlegeinek irányításában és 
ellenőrzésében, valamint gyógyító-megelőző 
munkájában való részvétel.

— Részvétel a klinika tudományos munkájában, 
tudományos munkacsoportok megszervezése, 
irányítása.

Pályázati feltételek:
— általános orvosi diploma,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint 

oktatói tapasztalat,
— tudományos fokozat,
— rendszeres és elismert tudományos és kutató

munka, különös tekintettel a szemészeti mor- 
phológiai kutatásokra,

— idegen nyelvek ismerete.

II. sz. Szemklinikán egyetemi docensi állásra

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

vizsgáztatás, szakorvosképzés és továbbképzés 
megszervezése,

— Az orthoptikai állomás vezetése, e téren képzés és 
továbbképzés megszervezése,

Pályázati feltételek:
— általános orvosi diploma,
— szemész szakképesítés,

— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint 
oktatói tapasztalat,

— tudományos fokozat,
— idegen nyelvtudás előadói szinten.

Tüdőgyógyászati Klinikán egyetemi docensi állásra
A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— Részvétel a klinika oktató-nevelő munkájában, 

a hallgatók gyakorlati oktatásának szervezése, 
ellenőrzése, vizsgáztatás.

— A klinika gyógyító-megelőző munkájában való 
részvétel.

— Részvétel a klinika tudományos munkájában, 
az elért eredmények publikálása és ezek alkal
mazásának elősegítése a gyakorlatban.

Pályázati feltételek:
— tüdőgyógyászati szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint 

oktatói tapasztalat,
— idegen nyelvek ismerete.

Radiológiai Klinikán egyetemi docensi állásra

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

radiológia meghatározott témaköréből speciális 
kollégium tartása, az orvostanhallgatók vizsgáz
tatása.

— Részvétel a klinikán folyó intervencionális ra
diológia munkájában, elsősorban a daganatok 
katéteres gyógyításában, chemotherápia, embo- 
lizatio.

— Tudományos kutatómunka az intervencionális 
radiológia tárgykörében, az elért eredmények 
publikálása, és ezek alkalmazásának elősegítése 
a gyakorlatban.

Pályázati feltételek:
— belgyógyászati és röntgenológiai szakorvosi képe

sítés,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint ok

tatói tapasztalat,
— megfelelő jártasság oktatási segédeszközök készí

tésében (tankönyv, jegyzet),
— képesség egyetemi oktatás művelésére, szerve

zésére, szakmai és politikai oktató-nevelő mun
kára,

— klinikai tudományágak elméleti és gyakorlati 
téren való alkotó művelésére,

— tudományos fokozat,
— egy idegen nyelvből előadóképesség.

I. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben
két egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docensek feladatai:
— Részvétel az intézet oktató-nevelő munkájában,
— Tantermi előadások tartása,
— Bonctermi gyakorlatok vezetése,
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— Vizsgáztatás,
— Részvétel az intézet tudományos munkájában 

a neuroanatómia területén.

Pályázati feltételek:
— orvosi diploma,
— tudományos fokozat
— eredményes kutatási tevékenység, és annak 

rendszeres publikálása,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadóképesség.

I. sz. Kémiai—Biokémiai Intézetben egyetemi docensi
állásra
A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— Részvétel az Intézetben folyó oktató-nevelő 

munkában, a hallgatók gyakorlati oktatásának 
szervezése, ellenőrzése, vizsgáztatása.

— Részvétel az Intézet tudományos munkájában, 
a tudományos munka megszervezése, munka- 
csoportok irányítása.

Pályázati feltételek:
— általános orvosi diploma,
— legalább 10 éves kémikusi vagy biokémikusi 

szakmai gyakorlat, valamint oktatói tapasz
talat,

— egy idegen nyelvből felsőfokú nyelvvizsga,
— jártasság szteroidok kutatásában,
— tudományos fokozat.

Klinikai Kísérleti Kutató és II. sz. Élettani Intézetben
egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— Az orvostanhallgatók elméleti és gyakorlati 

oktatása, az élettan tárgykörében.
— Tantermi előadások, speciál kollégiumok, gyakor

latok tartása, konzultáció, vizsgáztatás.
— Részvétel gyakorlati jegyzet készítésében.
— Kutatások irányítása, kutatócsoport vezetése.
— Kutatási feladata az agy vérkeringésének, mű

ködésének és anyagcseréjének vizsgálata.
— Tudományos diákkörösök munkáinak irányítása 

és szervezése.
Pályázati feltételek:
— általános orvosi diploma,
— tudományos fokozat,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint 

oktatói tapasztalat.
— két idegen nyelv ismerete.

Mikrobiológiai Intézetben egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— Részvétel az Intézet oktató-nevelő munkájában, 

az egyetemi hallgatók mikrobiológiai elméleti és 
gyakorlati oktatásában, vizsgáztatásában, az 
oktatási program folyamatos korszerűsítésében.

— A gyógyszerészhallgatók mikrobiológiai elmé
leti és gyakorlati oktatásának szervezése és 
ellenőrzése.

— Hallgatói pályamunkák elbírálása, TDK tagok 
kutatómunkájának irányítása.

— Részvétel az intézet tudományos munkájában, 
a vírus fehérje kutatás irányítása.

Pályázati feltételek:
— gyógyszerészi diploma,
— mikrobiológiai szakképesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint 

oktatói tapasztalat,
— a víruskutatás területén elismert eredmények 

felmutatása,
— az oktatómunka irányítására alkalmas emberi és 

politikai magatartás,
— idegen nyelvek ismerete.

Fogorvostudományi Kar

Konzerváló Fogászati Klinikán egyetemi docensi
állásra:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— Részvétel a klinika oktató-nevelő, gyógyító és 

kutatómunkájában.
— A konzerváló fogászat tárgykörében tantermi 

előadások tartása,
— Részvétel a klinika adminisztratív szervezési 

munkájában.

Pályázati feltételek:
— fogorvosi diploma,
— fog- és szájbetegségek szakorvosi képesítés, 

tudományos fokozat,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint 

oktatói tapasztalat,
— idegen nyelvek ismerete.

Fogpótlástani klinikán egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— Részvétel a Klinika oktatási, nevelési felada

tainak ellátásában, a gyakorlati oktatómunka 
irányításában és ellenőrzésében, valamint a 
fogorvostan-hallgatók vizsgáztatásában.

— Fogpótlástanból tantermi előadások tartása.
— Részvétel a Klinika gyógyító munkájában és 

annak ellenőrzésében, valamint a fogpótlástani 
kutatásban.

— Kutatócsoport önálló vezetése.
Pályázati feltételek:
— fogorvosi diploma,
— fog- és szájbetegségekből szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat, valamint 

oktatói tapasztalat,
— egy idegen nyelv ismerete, előadó szinten.
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Gyógyszerésztudományi Kar

Gyógyszerészi Kémiai Intézetben egyetemi docensi 
állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— Gyógyszerészi-kémiai tárgyon belül részvétel a 

gyógyszeranalitikai témakör oktatásában, illetve 
az oktatómunka irányításában.

— Részvétel a postgraduális gyógyszerészképzés
ben (előadások tartása a gyógyszerész tovább
képzés és szakgyógyszerész képzés tanfolya
main, doktori disszertációs munka irányítása).

— A fenti témakörben kutatómunka végzése és 
kutatócsoport vezetése.

Pályázati feltételek:
— gyógyszerészi diploma,
— több éves gyakorlat a gyógyszerészi-kémia tárgy 

egyetemi oktatásában,
— tudományos fokozat,
—- több éves tudományos publikációs tevékenység 

a gyógyszerészi kémia területén,
— idegen nyelvek ismerete.

A kinevezendő egyetemi oktatók feladatkörébe 
tartoznak még mindazok a feladatok, amelyeket az 
oktatási miniszter 7/1980. (VI. 24.) OM számú rende
letével módosított 3/1969. (VII. 4.) MM számú rende
leté az Egyetem, a klinika, illetve az intézet szer
vezeti és működési szabályzata, valamint a klinika, 
illetve intézet vezetője az egyetemi oktatók fel
adatköreként meghatároz.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 
meghirdetett valamennyi állásnál feltétel még, hogy 
a kinevezésre kerülő egyetemi oktatók megfelelje
nek az egyetem oktatóival szemben támasztott 
követelményrendszerben foglaltaknak. (Megtekint
hető: az Egyetem Személyzeti és Oktatási Osztá
lyán).

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 tanulmányút,
— oktató-nevelő és tudományos munkájára vonat

kozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— szakképzettséget, illetőleg tudományos fokoza

tot 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 minősítést,

A pályázati kérelmeket — a szolgálati út betar
tásával — a hirdetménynek az Egészségügyi 
Közlönyben történő megjelenésétől számított 30 
napon belül kell benyújtani az Egyetem Személyzeti 
és Oktatási Osztályára (1085 Budapest, Üllői út 26.), 
ahol a pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilá
gosítást nyújtanak.

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

A klinika igazgatói megbízás határozott időre 
szól.

Az orvosi oklevéllel rendelkezők egyetemi docen
si kinevezése 5 éves, határozott időtartamra szól.

dr. Szécsényi Andor s. k. 
egyetemi tanár, rektor

A Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora 
(4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) pályázatot 
hirdet az alábbi újonnan szervezett 3221 kulcs
számú egyetemi tanári állásokra.

— Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
A kinevezendő egyetemi tanár feladata a klinika 

igazgatójának irányításával a szülészet és nőgyógyá
szat elméleti és gyakorlati oktatásában és vizsgáz
tatásában, valamint a klinika tudományos kutató 
és gyógyító munkájában való részvétel.

Feladata továbbá a Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika profiljának vitele, különös tekintettel a 
klinikai genetikai laboratórium vezetése.

A kinevezésre kerülő egyetemi tanár magán- 
gyakorlatot nem folytathat.

— Radiológiai Klinika
A kinevezendő egyetemi tanár feladata a klinika 

igazgatójának irányításával a radiológia elméleti és 
gyakorlati oktatásában, vizsgáztatásában, valamint 
a klinika tudományos kutató, gyógyító munkájá
ban való részvétel.

Feladata továbbá az invazív és noninvazív vizs
gálatokat végző laboratórium vezetése.

A kinevezésre kerülő egyetemi tanár magán- 
gyakorlatot nem folytathat.

A Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora 
(4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) pályázatot 
hirdet az alábbi újonnan szervezett 3222 kulcsszámú 
egyetemi docensi állásokra.

— Gyógyszertani Intézet
A kinevezendő docens feladata és kötelessége az 

intézet igazgatójának irányításával az elméleti és 
gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, a tudomá
nyos-kutatómunkában való részvétel.
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Feladata továbbá a keringés farmakológiai és 
farmakobiokémiai munkák szervezése és irányítása 
és minden olyan feladat, mellyel az intézet igazgató
ja megbízza.

— Gyermekgyógyászati Klinika
A kinevezendő docens feladata és kötelessége a 

klinika igazgatójának irányításával az elméleti és 
gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, a tudomá
nyos-kutató és betegellátó munkában való rész
vétel.

Feladata továbbá, az endokrin osztály vezetése 
és minden olyan feladat, amellyel a klinika igazga
tója megbízza.

— Tüdőgyógyászati Klinika
A kinevezendő docens feladata és kötelessége a 

klinika igazgatójának irányításával az elméleti és 
gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, a tudomá
nyos-kutató és betegellátó munkában való rész
vétel.

Feladata továbbá a klinika laboratóriumának 
vezetése és minden olyan feladat, amellyel a 
klinika -igazgatója megbízza.

— /. Sebészeti Klinika
A kinevezendő docens feladata és kötelessége a 

klinika igazgatójának irányításával az elméleti és 
gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, a tudomá
nyos-kutató és betegellátó munkában való részvétel.

Feladata továbbá az anaesthesiológiai munka- 
csoport vezetése és minden olyan feladat, amellyel a 
klinika igazgatója megbízza.

— I. Sebészeti Klinika
A kinevezendő docens feladata és kötelessége a 

klinika igazgatójának irányításával az elméleti és 
gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, a tudomá
nyos-kutató és betegellátó munkában való rész
vétel.

Feladata továbbá a Sebészeti Klinika laborató
riumának vezetése.
Pályázati feltétel:
— orvosi diploma, valamint a szakorvosi bizonyít

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

valamint a vezetésben megfelelő tapasztalat és 
jártasság.
Az állásokra benyújtott pályázatoknak az aláb

biakat kell tartalmaznia:
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, tanulmányok 

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

— a tudományos fokozatát, kitüntetéseit és idegen
nyelvi ismeretét, jelentősebb külföldi tanul
mányútjait.

c) a pályázónak a tudományos és oktató-nevelő 
munkájára vonatkozó jövőbeni tervét.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— orvosi diploma másolata
— szakorvosi bizonyítvány
— személyi adatlap
— minősítés (újkeletű)
— részletes életrajz két példányban
— tudományos fokozatról igazolás
— orvosi nyilvántartásba vételéről igazolás
— erkölcsi bizonyítvány
— tudományos munkák jegyzéke és egy-egy külön 

lenyomata.
A Debreceni Orvostudományi Egyetemre meg

hirdetett valamennyi állásnál további feltétel, hogy 
a kinevezésre kerülő egyetemi oktatók megfelel
jenek az egyetem oktatóival szemben támasztott 
követelményrendszerben foglaltaknak.

A kinevezendő egyetemi tanárok és docensek 
illetménye a felsőoktatási intézmények dolgozóinak 
bérrendezéséről szóló 16/1983. (XII. 17.) ABMH 
számú rendelkezésének megfelelően kerül megálla
pításra.

A pályázatokat szolgálati úton, a hirdetmény 
Egészségügyi Közlönyben való megjelenésétől szá
mított 30 napon belül kell benyújtani.

Dr. Karmazsin László s. k. 
egyetemi tanár, rektor

A Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet a
Fogászati Klinikán,
Igazságügyi Orvostani Intézetben, 
Ideg-Elmegyógyászati Klinikán,
Szemészeti Klinikán,
Kórbonctani Intézetben
megüresedett 3222 kulcsszámú egyetemi docensi 
állásokra.

A kinevezendő docensek feladata az orvostan
hallgatók oktatásában és a tudományos munkában, 
a Fogászati-, az Ideg-Elmegyógyászati- és Szemé
szeti Klinikán fentieken kívül a gyógyító munkában 
való részvétel, az intézetek, klinikák vezetőinek 
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,
— idegennyelv ismeretét tanúsító bizonyítványt,
— tudományos munkák jegyzékét és a közlemé

nyek egy-egy különlenyomatát.
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A kinevezések a felsőoktatási intézmények 
dolgozóinak bérrendezéséről szóló 16/1983. (XII. 
17.) ÁB-MH számú utasítása szerint kerülnek meg
állapításra.

A pályázati kérelmeket a hirdetménynek az 
Egészségügyi Közlönyben való közzétételétől számí
tott 4 héten belül kell benyújtani a Pécsi Orvos- 
tudományi Egyetem Rektori Hivatalához (7624 
Pécs, Szigeti út 12.).
A pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmazni:

I

a) a pályázó munkahelyét, beosztását, besorolását, 
fizetését.

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

— oktató-nevelő, tudományos és gyógyító munká
jának leírását,

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

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és idegen 
nyelvismeretét, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait.

c) Gyógyító-megelőző, tudományos és oktató
nevelő munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

Dr. Flerkó Béla s. k.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet a Radiológiai Klinikán elhalálozás 
miatt megüresedett 3221 kulcsszámú egyetemi 
tanári állás elnyerésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a klinika igazgatói teendőinek ellátása;
— az orvostanhallgatók elméleti és gyakorlati 

oktatása, vizsgáztatása, a klinika oktató-nevelő 
és tudományos-kutató, valamint betegellátó 
munkájának irányítása és ellenőrzése;

— továbbá mindaz, amit a 3/1969. (VII. 4.) MM sz. 
rendelet 4. fejezete, ill. az Egyetem Szervezeti 
és Működési Szabályzata a klinika igazgatói 
feladatköréül meghatároz.
A pályázat feltételei:
Orvosi diploma, szakorvosi képesítés, tudomá

nyos fokozat, a röntgendiagnosztika és terápia 
gyakorlatában, oktatásában és kutatásában, vala
mint vezetői beosztásban szerzett megfelelő tapasz
talat.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet az alább megnevezett intézetek
ben, ill. klinikákon szervezendő 3222 kulcsszámú 
egyetemi docensi állások elnyerésére.

A Marxizmus—Leninizmus Intézet egyetemi do
censi állására (másodállásban):
A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— a szociológia tárgy oktatása;
— az oktató-nevelő munka irányítása;
— speciális kollégium tartása;

— a hallgatók vizsgáztatása;
— részvétel az Intézet tudományos-kutatómunká

jában.
A pályázat feltételei:

Tudományegyetemi végzettség, szociológia szak- 
képesítés, tudományos fokozat, felsőoktatási gya
korlat és a szociológia terén kifejtett magas szintű 
tudományos tevékenység.

Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
egyetemi docensi állására:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— az intézet igazgató irányítása mellett részvétel 

az intézet oktató-nevelő és tudományos-kutató
munkájában, különös tekintettel a központi és 
környéki idegrendszer fény- és elektronmikrosz
kópos enzimhisztokémiai vizsgálatára, valamint 
az intézet tudományos diákköri munkájának 
koordinálására.

A pályázat feltételei:
Orvosi diploma, tudományos fokozat, a felső- 

oktatásban szerzett legalább 15 éves oktatói és 
kutatói gyakorlat.

A Kórélettani Intézet egyetemi docensi állására:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— a kórélettan gyakorlati oktatásában és az endo

krinológia egyes fejezeteinek előadásában való 
részvétel, a tudományos diákköri hallgatók 
munkájának irányítása.

A pályázat feltételei:
Orvosi diploma, tudományos fokozat, az orvos

képzésben, valamint a neuroendokrin és magatar
tási kutatásban szerzett legalább 10 éves gyakorlat.

Az I. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi docensi 
állására:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— a gastroenterológiai osztály vezetése és tudomá

nyos munkacsoport irányítása;
— részvétel az orvostanhallgatók gyakorlati és 

elméleti oktatásában;
— a vékonybélbetegségek magas szintű klinikai 

ellátásának biztosítása és a vékonybélpatológia 
kísérletes vizsgálata.

A pályázat feltételei:
Orvosi diploma, szakorvosi képesítés, tudomá

nyos fokozat, legalább 15 éves egyetemi oktatási és 
kutatási gyakorlat.

Az I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai 
Önálló Osztály és Kutató Laboratórium egyetemi 
docensi állására:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— az osztályvezető helyettesi feladatainak ellátása;
— a regionális feladatkört ellátó járóbeteg rendelés 

irányítása, elméleti előadások tartása és a
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gyakorlati oktatás ellenőrzése, önálló tudomá
nyos munka végzése és kutatócsoport irányí
tása.

A pályázat feltételei:
Orvosi diploma, szakorvosi képesítés, tudomá

nyos fokozat, legalább 15 éves egyetemi oktatói és 
kutatói gyakorlat.

A Fogászati és Szájsebészeti Klinika egyetemi 
docensi állására:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— a klinika fogorvosi propedeutikai részlegének 

vezetése, a részleg oktató és kutatómunkájának 
szervezése, irányítása;

— részvétel a fogpótlástani osztály oktató-, gyó
gyító-és kutatómunkájában, a fogorvos tovább
képzésben, a területen folyó gyógyító- megelőző 
munka szakmai irányításában.

A pályázat feltételei:
Fogorvosi diploma, ill. szakképesítés, tudomá

nyos fokozat és legalább 15 éves egyetemi oktatási, 
betegellátási és kutatási gyakorlat.

Az Ideg- és Elmegyógyászati Klinikán 2 (kettő) 
egyetemi docensi állására:
A kinevezendő egyetemi docensek feladata:
— a klinika egyes osztályainak vezetése;
— az orvostanhallgatók gyakorlati és elméleti 

oktatásában való részvétel, önálló kutatómunka
végzése.

\
A pályázat feltételei:

Orvosi diploma, ideg- és elmegyógyászati szak
orvosi képesítés, tudományos fokozat, legalább 15 
éves egyetemi oktatási, gyógyítási és kutatási gya
korlat, valamint pszichofarmakológiai jellegű fel- 
készültség.

A Sebészeti Klinika egyetemi docensi állására: 
A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— az oktató-nevelő munkában való részvétel, 

előadások tartása, a klinikai oktatás szervezése, 
vizsgáztatás;

— a fekélybetegség pathophysiológiai kutatásának 
irányítása.

A pályázat feltételei:
Orvosi diploma, sebész szakorvosi képesítés, 

legalább 15 éves sebészi gyakorlat, tudományos 
fokozat, az egyetemi oktató-nevelő és tudományos
kutatómunkában való jártasság.

A Szemészeti Klinika egyetemi docensi állására:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— a klinika igazgatójának irányításával az orvos- 

tanhallagatók gyakorlati és elméleti oktatásá

ban, vizsgáztatásában, a gyógyító munkában 
való részvétel;

— immunológiai kutatások végzése.
A pályázat feltételei:

Orvosi diploma, szakorvosi képesítés, tudomá
nyos fokozat, legalább 15 éves egyetemi oktatási 
és kutatási gyakorlat.

A kinevezendő egyetemi tanár és docensek 
illetményének megállapítása a felsőoktatási intéz
mények oktatóira vonatkozó munkabér-rendelet 
szerint történik.

A kinevezett egyetemi tanár magángyakorlatot 
nem folytathat.

A pályázóknak az állás elnyeréséhez meg kell 
felelniök a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
„Oktatók munkaköri követelményei és kinevezési 
feltételei” c. szabályzatban előírt általános, vala
mint az egyetemi tanárok és docensek címszó alatt 
megfogalmazott speciális követelményeknek. (A 
Szabályzat megtekinthető a SZOTE Személyzeti és 
Oktatási Osztályán, ill. a Rektori Hivatalban).

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 leírá
sát;

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

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen
nyelv ismeretét, valamint jelentősebb külföldi 
tanulmányútjait;
e) gyógyító-megelőző (orvosok esetében), tudo

mányos és oktató-nevelő munkájára vonat
kozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— a részletes önéletrajzot 2 példányban;
— a képzettségeit, szakképzettséget, tudományos 

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

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

tát;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt;
— a tudományos dolgozatok (könyvek, monográ

fiák, jegyzetek, cikkek) 1 — 1 példányát, ill. 
különlenyomatát.
A pályázatokat mellékleteivel együtt a hirdet

mény Egészségügyi Közlönyben való közzétételétől 
számított 4 héten belül kell benyújtani a SZOTE 
Személyzeti és Oktatási Osztályára (6701. Szeged, 
Lenin krt. 107. I. em. 27. Pf. 427.).

Dr. Cserháti István s. k. 
egyetemi tanár, rektor
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Az Orvostovábbképző Intézet (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet a Klinikai 
és Kísérleti Orvosi Laboratóriumi Intézetben

1 fő 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állásra
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— részvétel a szakorvosképzésben és továbbképzés

ben,
— részvétel a klinikai kémiai és mikrobiológiai 

diagnosztikai munka irányításában és felügyele
tében,

— a laboratóriumi diagnosztika tudományos fej
lesztése.

Pályázati feltétel:
— általános orvosi diploma,
— laboratóriumi szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— kiemelkedő tudományos kutatómunka a klinikai 

laboratóriumi diagnosztika területén,
— legalább 15 éves szakmai gyakorlat,
— legalább 15 éves felsőoktatásban szerzett gyakor

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

matát.

Az Orvostovábbképző Intézet (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet az I. sz. 
Belgyógyászati Klinikán

1 fő 3222 kulcsszámú egyetemi docensi 
állásra.
A kinevezendő egyetemi docens feladata:
A gasztroenterológiai diagnosztikai munkában és a 
járóbeteg-rendelés ellátásában való részvétel.
Pályázati feltétel:
— orvosi diploma,
— belgyógyász szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— kiemelkedő tudományos kutatási tevékenység a 

belgyógyászati betegségek területén,
— legalább 10 éves felsőoktatásban szerzett gya

korlat.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— az egyetemi oklevelet,
— a szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
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— 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 Orvostovábbképző Intézet (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet a II. sz. 
Belgyógyászati Klinikán

1 fő 3222 kulcsszámú egyetemi docensi 
állásra.
A kinevezendő egyetemi docens feladata:
A Klinika angiológiai osztályának és ambulanciájá
nak vezetése.
Pályázati feltétel:
— orvosi diploma,
— belgyógyász szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— kiemelkedő tudományos kutatási tevékenység a 

kardiológia területén,
— legalább 10 éves felsőoktatásban szerzett gya

korlat.
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 Orvostovábbképző Intézet (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet a II. sz. 
Sebészeti Klinikán

1 fő 3222 kulcsszámú egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
A Klinika diagnosztikai osztályának és a vele 
integrált endoszkópos laboratóriumnak a vezetése.
Pályázati feltétel:
— orvosi diploma,
— sebész szakorvosi képesítés és gasztroenterológiai 

szakképesítés,
— tudományos fokozat,
— kiemelkedő tudományos tevékenység a gasztro- 

enterológia területén,
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— legalább 10 éves felsőoktatásban szerzett gya
korlat.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— az egyetemi oklevelet,
— a szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
— a szakképesítésről 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 Orvostovábbképző Intézet (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet az 
Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Intézetben

1 fő 3222 kulcsszámú egyetemi docensi 
állásra.
A kinevezendő egyetemi docens feladata:
A szív és érsebészeti, mellkassebészeti anaesthesia, 
valamint e terület intenzív betegellátásának irányí
tása és végzése.
Pályázati feltétel:
— orvosi diploma,
— anaesthesiológiai szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— kiemelkedő tudományos tevékenység a szív- és 

érsebészet a szív- és érsebészeti, mellkassebészeti 
anaesthesia területén,

— legalább 10 éves felsőoktatásban szerzett gya
korlat.

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 Orvostovábbképző Intézet (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet az Egész
ségügyi Főiskolai Karon

1 fő 3226 kulcsszámú főiskolai docensi 
állásra.
A kinevezendő főiskolai docens feladata:
A Karon folyó ápolástani oktatás szervezése, 
irányítása: az ápolástan elméleti és gyakorlati

oktatásának továbbfejlesztése; oktatási segédanya
gok kidolgozásának irányítása; közreműködés a 
főiskolai hallgatók vizsgáztatásában.

Pályázati feltétel:
— általános orvosi diploma,
— belgyógyász vagy gyermekgyógyász szakorvosi 

képesítés,
— tudományos fokozat,
— folyamatos tudományos tevékenység,
— két idegen nyelv felsőfokú ismerete,
— legalább 10 éves felsőoktatásban szerzett gya

korlat.

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 különlenyomatát.

Az Orvostovábbképző Intézet (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet a Kór
bonctani és Kórszövettani Intézetben

1 fő 3222 kulcsszámú egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
A gastroenterológia pathológiai és gastrocytológiai 
vizsgálatok irányítása és végzése.

Pályázati feltétel:
— orvosi diploma,
— kórbonctani és kórszövettani szakorvosi képesí

tés,
— tudományos fokozat,
— kiemelkedő tudományos tevékenység a gastro- 

enterológiai tárgykörében,
— legalább 10 éves felsőoktatásban szerzett gya

korlat.

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 különlenyomatát.
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A pályázatokat — szolgálati úton — a hirdet
mény Egészségügyi Közlönyben való megjelenésétől 
számított 30 napon belül az Orvostovábbképző 
Intézet rektorához kell benyújtani.

Dr. Endröczi Elemér s. k. 
egyetemi tanár, rektor

KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
NÉMETH TIBOR-t, az MTA Műszaki Fizikai 

Kutató Intézete tudományos munkatársát, nyug
állományba vonulása alkalmából a? Intézet alapí
tása óta végzett eredményes kutató, valamint tár
sadalmi munkája elismeréseként;

VARGA KÁLMÁN-t, az irodalomtudomány 
kandidátusát, az MTA Irodalomtudományi Inté
zete tudományos főmunkatársát, nyugállományba 
vonulása alkalmából egész életművének elismerése
ként;

ZOLTÁN GYŐZŐ-t, a műszaki tudományok 
doktorát, az MTA Bányászati-Kémiai Kutató
laboratóriuma tudományos főmunkatársát, nyug
állományba vonulása alkalmából, a tudományos 
életben és az olajbányászati gyakorlatban végzett 
több mint három évtizedes eredményes munkája 
elismeréseként

MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata 
kitüntetésben részesítette.

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, MádI 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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Közlemények

A Magyar Tudományos Akadémia mb. főtitkárának 
6001/1985. (A. K. 5.) MTA—F. számú

e l v i  á l l á s f o g l a l á s a

az akadémiai inztézmények magasabb vezető állású 
dolgozói és helyettesei anyagi érdekeltségi rendszer 
keretében történő jutalmazásának kifizetési idő
pontjáról, és más jutalmaktól való elhatárolásáról*

Vállalatok előzetes besorolásáról

A 33/1984. (X. 31.) MT sz. rendelet alapján 
a vállalatok működési formájáról — az érdekelt 
szervekkel egyetértésben — előzetes állásfoglalás 
született. Ennek alapján a Magyar Tudományos 
Akadémia felügyelete alatt működő
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének Kísérleti 

Gazdasága (Martonvásár) igazgató általános 
vezetésével;

MTA Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalat a 
vállalat dolgozói közgyűlésének vagy küldött 
közgyűlésének általános vezetésével;

Akadémiai Kiadó és Nyomda igazgató általános 
vezetésével

működő vállalatként került besorolásra.

MTA Központi Hivatala 
Pénzügyi Főosztálya

TÁJÉKOZTATÓ

az 1986-os naptári, illetve az 1986/87-es akadémiai 
évben a nem szocialista országokban igénybe vehető, 
az állam- és kormányközi megállapodások, a Műve
lődési 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 (a továbbiakban: 
OÖT) pályázati rendje végrehajtási irányelveinek 
figyelembevételével az ösztöndíj pályázat útján 
nyerhető el. Pályázatot nyújthatnak be azok, akik 
a tanulmányozandó téma hazai elméleti és gyakor
lati vonatkozásait alaposan ismerik és alkalmasak 
önálló kutató, fejlesztő és tapasztalat-átadó munkára, 
valamint kellő nyelvismerettel rendelkeznek. A pá

* Az állásfoglalást az érdekeltek közvetlenül kapták meg.

lyázatokat az OÖT szakmai tudományos bizottságai 
bírálják el. Az OÖT a szakvélemények messzemenő 
figyelembevételével ítéli oda a lehetőségeket. Azonos 
felkészültség és azonos jelentőségű témák esetében 
a fiatalabb pályázót részesítik előnyben.

Az M TA állományában dolgozó kutatók pályázati 
anyagait az M TA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztá
lyára — két lépcsőben — kell beküldeni. (Az ösztön
díjas tudományos továbbképzésben részt vevők — 
ahol a munkáltató a Tudományos Minősítő Bizott
ság — esetében a pályázatokat a TMB-hez kell 
benyújtani. A beküldés határidejét a TMB külön 
közli.)

Első lépcsőben azokat az adatokat kérjük meg
adni, melyek a pályázati kérelmek akadémiai 
szinten történő elbírálásához és rangsorolásához 
szükségesek. 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 
legkésőbb április 25-ig.

A pályázatokról az MTA Bíráló • Bizottsága 
dönt, s a Bizottság döntéséről a kutatóhelyeket 
az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya érte
síti.

Kérjük a kutatóhelyeket, hogy a pályázatok 
beküldésénél vegyék figyelembe, hogy az MTA 
csak meghatározott számú jelölést tud az OÖT 
Titkárságához továbbítani, a reális lehetőségek 
alapján.

Második lépcsőben csak a Bizottság által elfo
gadott pályázóknak kell az OÖT által előírt pályá
zati anyagot az MTA Nemzetközi Kapcsolatok 
Főosztályára beküldeni, legkésőbb június 25-ig.

A  pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartal
maznia:
— az OÖT 5 színű személyi adatlapja (A kérdőív 

születési helye, éve rovatba kérjük feltétlenül 
a születés helyét, és az év helyett a személyi 
szám megadását!),

— önéletrajz 2 példányban, ^  ^
— szakmai tudományos életrajz piros színű

2 példányban, adatlaphoz
— publikációk jegyzéke 2 példány- *uzve

ban
— tanulmányúti munkaterv 2 pél

dányban,
— állami nyelvvizsga-bizonyítvány másolata 

amennyiben ilyennel a pályázó rendelkezik),
— 1 db fénykép.
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A felsorolt okmányok nélküli jelölést, illetve 
hiányos pályázatokat az M TA Nemzetközi Kapcso
latok Főosztálya nem terjeszti az OÖT Titkársága elé, 
s pótlólagos beszerzésükre sem vállalkozik.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy egy évben 
csak egy országra lehet pályázatot benyújtani. 
Az egyes munkatervi pontoknál feltüntetett élet
kori maximum a kiutazásra, és nem a pályázat 
beadására értendő.

Nem kötelező, de az elbírálás elősegítése érde
kében hasznos, ha a pályázó a javasolt témával 
kapcsolatos felkészültségét azzal is mutatja, hogy 
mellékeli a témához legközelebb álló, megítélése 
szerint legjellemzőbb egy publikációjának (szaba
dalmának vagy jelentős újításának) különlenyoma
tát, illetve másolatát.

A munkatervben arról kell tömören, de egy
értelműen nyilatkozni, hogy milyen témakörben, 
milyen konkrét előzményekre támaszkodva kíván 
a pályázó a fogadó intézmény munkájába bekap
csolódni és ismeretei, szakterületének nemzetközi 
kapcsolatai, esetleg közösen végzett munkái alapján 
mennyire látja eredményt ígérőnek a javasolt téma 
kidolgozását a fogadó intézménynél.

Teljes pályázati anyagot csak az első 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, illetve a publikációs jegyzék kiegészíté
sét is.

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.

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 
vennie, 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 
ismételten külföldre utazók számára útiköltsé
get 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 úti
költség 25%-át kell térítenie,

— az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába 
irányuló 1 hónapnál rövidebb időtartamú 
kiutazásnál 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 
terheli az útiköltség 30%-a,

— Latin-Ainerikába 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.
Az ösztöndíjas utazásokhoz az MTA központi 

keretéből részleges útiköltségtérítés nem adható. 
Kivételt képeznek ez alól — egyéni elbírálás alap
ján — a 35 éven aluli fiatal kutatók.

A pályázási határidő pontos betartására ismételten 
felhívjuk a figyelmet, mert a később beérkezett anya
gokat nem áll módunkban elbírálni, s az OÖT Titkár
sága felé továbbítani.

Kérjük a kutatóhelyek vezetőit, hogy kísérjék 
figyelemmel és gondoskodjanak arról, hogy jelen 
tájékoztató minden érdekelthez és érdeklődőhöz 
eljusson.

MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

ALGÉRIA

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori 
j max. Anyagi ellátás

szem. hó

6. 10 hó 2 20 Arab nyelv Tanulmányok Egyetemi hallgató, 
fiatal oktató

30 kollégiumi el
helyezés, el
látás

7. 2 hó 2 4 Arab nyelvészet, 
muzulmán civili
záció, történelem, 
mezőgazdaság, 
közgazdaságtan

Tanulmányok, ta
pasztalatcsere

Fiatal kutató 40 szállás,
ellátás

12. 2 hét 1 2 
í  hét

Valamennyi tudo
mányág

Tapasztalatcsere,
előadástartás

Kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység

— szállás,
ellátás

Megjegyzés: Francia nyelvismeret szükséges.
Az algériai fél költőpénzt nem biztosít. 
Az utazás repülővel történik.
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AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Életkori Anyagi ellátás

szem. hó
jellege beosztás, szakképzettség max.

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 ku
tatóhelyeken 
előadások tartása

Egyetemi diploma, 
magas szintű tu
dományos .tevé
kenység

havi 1975 
US $

1/6. 1 hó 1 1 Hungariakutatás Kutatómunka, kap
csolatok kialakítá
sa

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

— napi 94 US $

IV.
(IREX)

5 -1 0
hó

25 T ársadalomtudomá- 
nyok

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka egyeteme
ken és állami ku
tatóhelyeken

Egyetemi diploma 
(kizárólag felsőok
tatás és tudomá
nyos kutatás terü
letén dogozó szak
emberek részére)

havi 450-500 
US $ + szál
lás

V.
(IREX)

5 -1 0
hó

35 Természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományok, az 
alkalmazott szá
mítástechnikai és 
elektronikai terü
letek 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 $ + szál
lás

VII. 10 hó 1 10 Valamennyi tudo
mányág, az orvosi 
és jogi területeket 
kivéve

Tanulmányok foly
tatása a Minnesota 
Egyetemen

Egyetemi diploma 40 kb. havi 500 
US$

VIII. 8 hó 1 8 Nemzetközi politi
kai és gazdasági 
kapcsolatok

Posztgraduális ta
nulmányok folyta
tása a Johns 
Hopkins Egyetem 
Európai Tagoza
tán Bolognában

Egyetemi diploma, 
felsőfokú angol 
nyelvtudás

35 havi 600000 
líra

IX. 10 hó 1 10 Számítástechnikai, 
villamos- és gé
pészmérnöki tu
dományok, mecha
nika, számvitel, 
marketing, veze
téstudomány és 
alkalmazott köz
gazdaságtudo
mány

Bridgeporti Egye- 
. tem ösztöndíja

Egyetemi diploma 32 szállás, ellátás 
családoknál 
+ havi 100 
US $ zseb
pénz

Megjegyzés: A meghirdetés feltételes, az ösztöndíj-lehetőségekben az új munkaterv aláírása után változás lehetséges. Ezekről 
a Titkárság tájékoztatást ad.
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. munkatervi ponton csak azok pályázhatnak, akik az elmúlt 10 évben államközi munkaterv keretében 
nem utaztak az USA-ba tanulmányútra.
A IV. és V. munkatervi pontok alapján megvalósuló tanulmányutak szeptemberben történő megkezdése esetén 
az ösztöndíjasok — külön kérés alapján — egyhónapos időtartamú nyelvtanfolyamon vehetnek részt, mely a tanul
mányút időtartamába nem számít bele.
Az utazás az USA-ba repülővel történik. A Johns Hopkins Egyetem bolognai ösztöndíjának útiköltsége (Buda
pest—Bologna—Budapest vonatjegy) a kiutazót terheli.

/
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ANGLIA

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás
szem. hó

11/4. 2 hét 13 26
hét

Valamennyi tudo
mányág, az V/2/a. 
pontban felsorol
tak kivételével

Tájékozódás, ta
pasztalatcsere, elő
adások tartása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szállás + napi 
14 Font

11/5. 2 - 6
hó

— 20 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
tudományok kivé
telével

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma 35 havi 291 Font

11/6. 10 hó 3 30 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
tudományok kivé
telével

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma 35 havi 291 Font

II/6/a. 5 hó 2 10 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
tudományok kivé
telével

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma 35 havi 291 Font

IV/7. 5 v. 
10 hó

1 -2 10 Angol nyelv és iro
dalom

Tanulmányok vég
zése, kutatómunka

Egyetemi vagy főis
kolai diploma

35 havi 291 Font

V/2/b. 3 hó 1 3 Művészetek Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

— havi 291 Font

V/2/c. 2 hét 1 2
hét

Könyvtár Tájékozódás, ta
pasztalatcsere

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

— havi 291 Font

NKI-WT 12 hó 3 36 Orvos- és állatorvos
tudomány, gyógy
szertan (gyógy
szeripar kivételé
vel), orvosbiológia

Kutatómunka Egy. dipl., kutatási 
tapasztalat, tudo
mányos fokozat 
(orvosok esetében 
kandidátusi,egyéb 
esetben legalább 
egyetemi doktori)

évi 12 000^
14 000 Font 
adózás előtt 
(kortól, tud. 
fokozattól 
függően)

NKI-LT 10 hó 1 10 T ermészettudomá- 
nyok, és nem kli
nikai orvostudo
mányok

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma, 
kutatási tapaszta
lat, orvosoknál 
kandidátusi, más 
ágazatokban egye
temi doktori cím

35 10 hóra 5 500 
Font

Megjegyzés: A meghirdetés feltételes, az ösztöndíj-lehetőségekben az új munkaterv aláírása után változás lehetséges. Ezekről 
a Titkárság tájékoztatást ad.
A 11/4. és V/2/c. munkatervi pontok alapján kiutazók részére a fogadó fél — indokolt esetben — tolmácsot biztosít. 
Az egyéb munkatervi pontok alapján a tanulmányutak megvalósításához az angol nyelv magas szintű ismerete 
szükséges.
A II/5., 11/6. és II/6/a. munkatervi pontok alapján kiutazó ösztöndíjasok tanulmányokat csak egy vagy két felső- 
oktatási intézmény tanszékein, laboratóriumban, valamint állami kutatóintézetekben és intézményekben foly
tathatnak.
Az ösztöndíjasok számára fogadókészség magánvállalatoknál nem biztosítható.
A 11/4., II/5. és V/2/c. pontokban ismertetett tanulmányutak az 1986. május 1-től 1987. márciusi 31-ig terjedő 
időszakban, a 11/6., II/6/a., az NKI—WT és az NKI—LT munkatervi pontokban ismertetett tanulmányutak 
1986 őszétől kezdődően vehetők igénybe.
Az NKI—WT munkatervi pontra elfogadott jelölteknek ösztöndíjat biztosító Wellcome Trust csak abban az eset
ben biztosítja a fogadókészséget, ha a jelölt ezt levelezés útján már biztosította az őt fogadó brit szakmai intézmény
nél. Ezt a levelezést természetesen csak az OÖT pozitív döntésének kézhezvétele után lehet megindítani. Előzetes 
levelezés esetén az OÖT engedély nélküli pályázásnak minősíti az ügyet, és elutasító határozatot hoz.
Az NKI—LT munkatervi pontra pályázó ösztöndíjasnak — az OÖT engedélyét követően — pályázatot kell benyúj
tania az ösztöndíjat biztosító Leverhulme Trust-hoz, a tanulmányút csak ennek elfogadása esetén valósítható meg. 
Az utazás repülővel történik.
Az NKI—LT munkatervi pont alapján kiutazó ösztöndíjasok útiköltségét a fogadó fél fizeti.
Az NKI—WT munkatervi pont alapján kiutazó ösztöndíjasok útiköltségét teljes egészében a tanulmányutasoknak 
kell fizetniük.
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AUSZTRÁLIA

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Életkori Anyagi ellátás

szem. hó
jellege beosztás, szakképzettség max.

1. 12 hó i 12 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma 28 évi 6850 auszt
rál dollár

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges. 
A kiutazás repülővel történik.
Az ösztöndíjasok útiköltségét az ausztrál fél fizeti.

AUSZTRIA

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás
szem. hó

CH min. 
1 hó

— 80 Valamennyi tudo
mányág, főleg tár
sadalomtudomá
nyok

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma — havi 5100 ÖS 
+ ingyenes 
szállás

K/I/ll. 3 - 9
hó

45 Természet-, társada
lom- és műszaki 
tudományok, ill. 
a kultúra külön
böző területei

Tanulmányok foly
tatása, kutatás 
(egyetemeken, 
művészeti főisko
lákon)

Egyetemi diploma, 
kiutazáskor III. és 
ennél magasabb 
évfolyamú főisko
lai és egyetemi 
hallgatók

35 tanársegédek
nek havi 6500 
ÖS, diplomá
soknak 5500 
ÖS, hallga
tóknak havi 
5000 ÖS + 
szállás térítés 
ellenében

K/l/12. 1 hó 5 5 Német nyelv, oszt
rák kultúra

Nyári egyetemen 
nyelvtanfolyam, 
vagy könyvtári 
kutatómunka

Német szakos egye
temi diplomás 
szakember

35 7500 ÖS + 
szállás térítés 
ellenében

K/III/21. 7 -21
nap

— 63 Múzeológia, műem
lékvédelem, 
könyvtárügy

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma — 300 ÖS napidíj 
+  szállás- 
költség

K/III/27. 5 -21
nap

— 33 Irodalom, műfordí
tás, zene, film, 
színház, képző- és 
iparművészet

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Megfelelő szakmai 
tevékenység

— 300 ÖS napidíj 
+  szállás- 
költség

M/l ,2/a. 5 -1 0
nap

35
nap

A hatályos munka
tervben szereplő 
természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományos té
mák

Rövid látogatások, 
tapasztalatcsere, 
konferenciákon 
részvétel, közös 
projektek előkészí
tése

Egyetemi diploma 650 ÖS napidíj 
+  szállás 
térítés ellené
ben

M/1.2/b. min. 
1/2 hó

22 A hatályos munka
tervben szereplő 
természet-, orvos- 
agrár- és műszaki 
tudományos té
mák

Közös kutatási pro
jektek előkészítése 
és végrehajtása

Egyetemi diploma havi 5000— 
12000 ÖS 
tud. fokozat
tól függően

NKI-
ÖOSI

5 hét 1 -5 5
hét

Történettudomány Kutatómunka az 
MTA Történettu
dományi Intézet 
munkatársai ré
szére

Egyetemi diploma heti 2700 ÖS

Megjegyzés: 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 
nyilatkozatot a pályázati anyaghoz csatolni kell.
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A CH munkatervi pont alapján kiutazó ösztöndíjasok a bécsi Collegium Hungaricum kétágyas szobáiban nyernek 
elhelyezést. Ez az ösztöndíj-kategória alapvetően Becsben és a közvetlenül Bécs környékén — Bécsből helyközi járattal 
elérhető helyen — végzendő kutatásokat szolgálja.
Az utazás költségeit az MM és az NKI nem biztosítja egyik munkatervi ponton sem. Az ösztöndíjasok Ausztrián 
belüli, a munkaprogramban 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. 
Az M/1.2/a. és az M/1.2/b. munkatervi pontok meghirdetése feltételes, mert a hatályos munkaterv 1985 decemberében 
lejár.

BELGIUMI FRANCIA KÖZÖSSÉG

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori
max. Anyagi ellátás

szem. hó

V.1.2/a. 9 hó i 9 Orvostud., építő-, vi
zuális és audio
vizuális művészet, 
francia nyelv és 
irod., műemlék- és 
műtárgyvédelem 
társadalomtudo
mányok, zene

Továbbképző tanul
mányok folytatása 
egyetemen

Egyetemi diploma 45 havi 18 OOO BF 
+ 10 napra 
szállás

V.1.2/b. 1 -4
hó

13 Orvostud., építő-, vi
zuális és audiovi
zuális művészet, 
francia nyelv és 
irod., műemlék- és 
műtárgyvédelem, 
társadalomtudo
mányok, zene

Kutatómunka vég
zése

Egyetemi diploma 45 havi 18000BF 
+ 10 napra 
szállás

V.1.4. 1 hét i 1
hét

Nyelvészet, irodalom Tájékozódás, tapasz
talatcsere, előadás
tartás

Egyetemi diploma — szálloda +  
napi 1000 
BF

Megjegyzés: Az ösztöndíjak csak a 'vallon területre szólnak.
A tanulmányút megvalósításához az V.1.2/a. ponton francia, a többi ponton francia vagy angol nyelvismeret 
szükséges.
Az utazás repülővel történik.

BELGIUMI FLAMAND KÖZÖSSÉG

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás
szem. hó

F.1.3. 10 nap i 10
nap

Alap- és alkalmazott 
tudományok

Tájékozódás, tudo
mányos tapaszta
latcsere

Egyetemi tanárok, 
vagy más kiemel
kedő tudományos 
szakemberek

— szálloda + 
napi 1000 
BF

F.2.2. min. 
4 hó

3 12 Társadalomtudomá
nyok, matematika, 
kultúra

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka

Egyetemi diploma, 
kutatói tevékeny
ség

45 havi 17 000 BF 
+  10 napra 
szállás

F.2.3. 1 hó 6 6 Flamand nyelv és 
irodalom (3 fő), 
nemzetközi opera- 
kurzus, régi zene 
és orgonakurzus 
(1 -1  fő)

Nyári egyetemen 
való részvétel

Egyetemi diploma, 
vagy a kiutazáskor 
IV—V. évf. egye
temi hallgató

45 szállás, étkezés, 
zsebpénz

F.2.4. 10 nap 3 30
nap

Tudományos film, 
Kodály-módszer 
oktatása, ált. isk. 
reformja, gyógy- 
ped. oktatása, 
szakoktatás, isko
lás kor előtti in
tézményes nevelés

' Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma szálloda + napi 
1000 BF
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BELGIUMI FLAMAND KÖZÖSSÉG

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület

A tanulmányút célja, 
jellege

Iskolai végzettség, 
beosztás, szakképzettség

Életkori
max. Anyagi ellátás

szem. hő

F.3.1. 1 -2
hét

7 10
hét

Múzeum, könyvtár, 
könyvkiadás, iro
dalom, zene, ze
nekritika, képző
művészet, film, 
színház, balett, 
bábszínház, kör
nyezet- és műem
lékvédelem

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma szálloda + napi 
1000 BF

Megjegyzés: Az ösztöndíjak csak a flamand területre szólnak.
A tanulmányút megvalósításához angol, francia vagy német nyelvismeret szükséges. 
Az utazás repülővel történik.

CIPRUS

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, j Életkori 

beosztás, szakképzettség | max. Anyagi ellátottság
szem. hó

1/2. 10 nap 2 20
nap

Természet- és társa
dalomtudomá
nyok

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, művésze
tek

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma — szállás + napi 
8 ciprusi 
Font

Megjegyzés: A meghirdetés feltételes, az ösztöndíj-lehetőségekben az új munkaterv aláírása után változások lehetségesek, 
amelyekről a Titkárság tájékoztatást ad.
A tanulmányutak megvalósításához görög, angol vagy francia nyelvismeret szükséges.
Az utazás repülővel történik.

DÁNIA

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Ke

szem.

rét

hó
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás

I/L min. 
2 hó

32 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok vég
zése, kutatómunka

Egyetemi diploma havi 3530 DKr, 
ebből fizeten
dő a szállás, 
kb. havi 900 
DKr

1/3. 2 hét 2 4
hét

Valamennyi tudo
mányág.

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok felvétele

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny

ség

— napi 450 DKr, 
ebből fizeten

dő a szálloda

11/9. 2 hét 5 10
hét

Képzőművészet, 
népművészet, szín
ház, irodalom, ze
ne, tánc, könyv
tár, múzeumok, 
építőművészet stb.

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma szálloda + napi 
200 DKr

11/13. 2 hét 2 4
hét

Dán irodalom és 
színpadi művek 
fordítása

Tájékozódás, tapasz
talatcsere műfor
dítók részére

Egyetemi diploma, 
műfordítói gya
korlat

— szálloda + napi 
200 DKr

Megjegyzés: 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.
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EGYIPTOM

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás
szem. hó

2. 3 -1 2
hó

5 50 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok vég
zése, kutatómunka

Egyetemi diploma, 
ill. arab nyelvta
nulásra IV. évf. 
egyetemi hallga
tók

40 havi 120 LEg 
+ szállás 
(vagy 70 LEg 
lakbérkölt
ség)

17. 2 hét 5 10
hét

Valamennyi tudo
mányág

Előadástartás Kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szálloda, teljes 
ellátás v. napi 
30 LEg

27. 3 - 6
hó

4 20 Egyiptológia, régé
szet, arabisztika

Tanulmányok vég
zése, kutatómunka

Egyetemi diploma havi 120 LEg 
+ szállás 
(vagy 70 LEg 
lakbérkölt
ség)

Megjegyzés: A meghirdetés feltételes, az ösztöndíj-lehetőségekben az új munkaterv aláírása után változások lehetségesek. 
Ezekről a Titkárság tájékoztatást ad.
A tanulmányutak megvalósításához angol vagy arab nyelvismeret szükséges.
Az utazás repülővel történik.

FINNORSZÁG

M. tervi Kiutazás 
pont idő

száma tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátottság
szem. hó

1/3. 3 -1 0
hó

25 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok vég
zése, kutatómunka

Egyetemi hallgatók,

egyetemet, főisko
lát végzett szak
emberek

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

I/7/a. — 4
hét

Társadalom- és ter
mészettudomá
nyok

Az ELTE és a Hel
sinki Egyetem kö
zötti kapcsolatok 
fejlesztése

Egyetemi diploma — szállás +  napi 
80 FMk

I/7/d. — — 4
hét

Műszaki tudomá
nyok

A BME és a Helsinki 
Műszaki Főiskola 
közötti kapcsola
tok fejlesztése

Egyetemi diploma szállás +  napi 
80 FMk

11/19. min. 
12 nap

— 60
nap

Kultúra, művésze
tek

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi, főiskolai 
diploma

— szállás +  napi 
80 FMk

11/39. 1 hó 3 3 Finn nyelv és iro
dalom

Tájékozódás, műfor
dítás

Egyetemi diploma — szállás +  1400 
FMk

NÜH-I. min. 
1 hó

— 15 Agrár-, műszaki 
(építészet kivéte
lével) és termé
szettudomány

Együttműködésre 
kijelölt témák ta
nulmányozása

Egyetemi diploma szállás +  havi 
2100 FMk

NÜH-II. 1 -2
hét

— 40
nap

Agrár-, műszaki 
(építészet kivéte
lével) és termé
szettudomány

Együttműködésre 
kijelölt témák ta
nulmányozása

Egyetemi diploma szállás +  napi 
80 FMk

Megjegyzés: Az ösztöndíjasok számára fogadókészség magánvállalatoknál nem biztosítható.
A tanulmányút megvalósulásához finn vagy angol nyelvismeret szükséges. Kivételesen indokolt esetben a német 
nyelv magas fokú ismerete is elfogadható.
Az utazás a Budapest - Moszkva Budapest útvonalon repülővel, a Moszkva - Helsinki- Moszkva útvonalon 
vonattal történik.
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FRANCIAORSZÁG

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület

A tanulmányút célja, 
jellege

Iskolai végzettség, 
beosztás, szakképzettség

Életkori Anyagi ellátás
szem. hó

K/4/m. 1 hó 12 12 Francia nyelvi to
vábbképzés

Tanfolyamon való 
részvétel (nyáron)

Egyetemi diploma és 
jó közepes francia 
nyelvismeret

— havi 2050 F

K/10-2/a. min.
3 hó

4 - 5 20 Irodalom, művésze
tek, régészet, 
könyv, film, tele
vízió, kulturális 
élet

Tanulmányok foly
tatása, továbbkép
zés

Egyetemi diploma 
vagy a kiutazás
kor IV. v. V. év
folyamos egyete
mi hallgató

35 havi 2050 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 2050 F + 
4 -5 0 0  F lak
bérkieg., ha 
nincs egyete
mi 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 főisko
lai oktató vagy 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
séget folytató ku
tató

szálloda + napi 
130 F

K/35/b. 1 -2
hó

3 4 Társadalom-, jog- és 
közgazdaságtudo
mány, történe
lem, régészet

Egyéni kutatás Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

35
éven
felül

havi kb. 5000 
F

K/36/a. min.
3 hó

8 30 Társadalom-, jog- és 
közgazdaságtudo
mány, történe
lem, régészet

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka

Egyetemi diploma 
vagy akiutazáskor 
IV. v. V. évfolya
mos egyetemi hall
gató

35 havi 2050F + 
4-500  F lak
bérkieg.

M/8. 9 hó 4 36 Természet-, orvos-, 
agrár-, műszaki 
tudományok 
(iparral össze nem 
függő területek)

Tanulmányok foly
tatása egyeteme
ken vagy egyetemi 
kutatóintézetek
ben

Egyetemi diploma, 
vagy a kiutazás
kor IV. v. V. évf. 
egyetemi hallgató

30 havi 2050F -p 
4-500  F lak
bérkieg., ha 
nincs egyete
mi szállás

M/9. 5 - 9
hó

38 T ermészettudomány 
(a földrajz kivéte
lével) és orvostu
domány

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka

Egyetemi diploma 
vagy a kiutazás
kor IV. v. V. évf. 
egyetemi hallgató

35 havi 2050F + 
4-500  F lak
bérkieg., ha 
nincs egyete
mi szállás

M/10. átlag 6 
hó

14 Természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományok 
(iparral és keres
kedelemmel össze 
nem függő terüle
tek)

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma 40 havi 2050F + 
4-500  F lak
bérkieg., ha 
nincs egyete
mi szállás

M/12. 2 -1 2
hét

126 Természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományok

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kutató
munka, új kapcso
latok teremtése 
elsősorban a mun
katervi témákban

Egyetemi diploma, 
tudományos tevé
kenység

szálloda + napi 
130 F

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához francia nyelvismeret szükséges. Kivételt képeznek a K/35/a., valamint 
az M/12. munkatervi pontok, amelyek alapján a kiutazók részére a fogadó fél a kéthetes tanulmányutak esetén 
— külön kérésre — tolmácsot biztosít. 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.
Az utazás repülővel történik.
A Művelődési Minisztérium és a Nemzetközi Kulturális Intézet a K/4/m. munkatervi pont alapján utazók úti
költségét nem fizeti.
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GÖRÖGORSZÁG

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás
szem. hó

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 3500 
drachma

1/5. 1 hó 3 3 Görög nyelv és kul
túra

Részvétel a Thessza- 
loniki Nyári Egye
temen

Egyetemi hallgatók, 
fiatal egyetemi 
oktatók, görög 
nyelvet oktató 
pedagógusok

szállás, ellátás 
+ 4000 
drachma 
zsebpénz

1/9. 10 hó 2 30 Görög nyelv és iro
dalom

Posztgraduális ta
nulmányok vég
zése, kutatómun
ka

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 3200 
drachma

M-l. 7 nap — 100
nap

Munkatervben sze
replő témák

Kapcsolatteremtés, 
közös kutatás

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szállás, reggeli 
+ napi 1500 
drachma

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához görög, angol vagy francia nyelvismeret szükséges. Kivételes esetben 
a német nyelv magas fokú ismerete is elfogadható.
Az 1/9. pont alapján történő kiutazásokhoz görög nyelvismeret szükséges.
Az utazás repülővel történik.
Az 1/5. pont alapján kiutazók útiköltségéhez az MM — a nappali tagozatos egyetemi hallgatók kivételével — térítést 
nem nyújt.

HOLLANDIA

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás
szem. hó

í . 2 hét 2 í Az MTA és a Hol
land Királyi Tu
dományos Aka
démia közötti kap- 
csolatokfejlesztése

T apasztalatcsere, ku
tatómunka

Egyetemi diploma szálloda + napi 
60 HFt

2. 2 hét 4 8
hét

Valamennyi tudo
mányág

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, előadá
sok tartása, vita 
a szaktárgy téma
köréből

Egyetemi tanár 
vagy más felsőok
tatási intézmény
ben oktató

szálloda + napi 
60 HFt

8/A. max. 
3 hét

2 3 3
hét

Holland nyelv és 
kultúra tanulmá
nyozása

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma — szálloda + 
napi 60 HFt

8/C. 1 hét 1 1
hét

Irodalom, történe
lem, művészettör
ténet

Előadástartás Egyetemi diploma szálloda + napi 
60 HFt

10. 1 hó 1 1 Orvostudományok,
közegészségügy

Tapasztalatcsere,
konzultációk

Egyetemi diploma — havi 1050 HFt

19. 2 hét 7 14
hét

A kultúra különböző 
területei

Tapasztalatcsere, tá
jékozódás

Egyetemi diploma — szálloda + napi 
60 HFt
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HOLLANDIA

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás
szem. hó

27. 1 hét 3 3
hét

Környezetvédelem, 
vízgazdálkodás, 
természetvédelem 
és szabadidő-kuta
tás

Tanulmányok vég
zése

Egyetemi diploma szálloda + napi 
60 HFt

34. max. 
8 nap

2 - 3 4
hét

Szociálpolitika, tár
sadalomtudomány- 
kutatások mód
szertana

Tapasztalatcsere Egyetemi diploma — szálloda + 
napi 60 HFt

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához angol, francia vagy német nyelvismeret szükséges. 
Az utazás repülővel történik.

INDIA

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori Anyagi ellátáspont

száma
idő

tartama szem. hó max.

l/a. 4 - 6 i 6 Genetika Kutatómunka Egyetemi diploma szállás + havi
hét hét 2200 Rúpia

4. 4 - 6 í 6 Matematika Kutatómunka Egyetemi diploma szállás + havi
hét hét 2200 Rúpia

8. 4 hét í 4 Közgazdaságtudo- Tapasztalatcsere, Egyetemi diploma, szállás + napi
hét mány előadástartás kiemelkedő szak

mai tevékenység
134 Rúpia

14. 3 hó 2 6 Orientalisztika Kutatómunka Egyetemi diploma szállás + havi
2200 Rúpia

15/a. 4 hét 1 4 Valamennyi tudó- Kutatómunka Egyetemi diploma szállás + napi
hét mányág 134 Rúpia

25. 8 hó 1 8 Valamennyi tudó- Kutatómunka Egyetemi vagy főis- szállás +  havi
mányág kólái diploma 2200 Rúpia

32. 2 hét 2 4 Irodalom Tapasztalatcsere Megfelelő szakmai _ szállás +  napi
hét tevékenység 134 Rúpia

33. 3 hét 1 3 Muzeológia Tapasztalatcsere Egyetemi diploma, _ szállás +  napi
hét tudományos tevé

kenység
134 Rúpia

Megjegyzés: A meghirdetés feltételes, az ösztöndíj-lehetőségekben az új munkaterv aláírása után változások lehetségesek. 
Ezekről a Titkárság tájékoztatást ad.
Az utazás repülővel történik.
A tanulmányutak megvalósításához angol nyelvismeret szükséges.

IRAK

M. tervi 
pont

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret

szem. j  hó
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás

9. 3 9 
hó

— 15 Agrár-, műszaki és 
társadalomtudo
mányok

Aspiráns kutató
munka

Egyetemi diploma szállás + havi 
150 iraki 
dinár

10. 12 hó 4 48 Arab nyelv Arab nyelvi tovább
képzés az iraki 
Arab Nyelvi Inté
zetben

Végzett arab szakos 
egyetemi hallga
tó v. középfokú 
arab nyelvtudású 
fiatal diplomás 
szakember

35 szállás + havi 
80 iraki dinár
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IRAK

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás
szem. 1 hó

12. 2 hét 5 10
hét

Valamennyi tudo
mányág

Kutatások folytatá
sa, előadások tar
tása

Egyetemi diploma, 
tudományos tevé
kenység

— szállás + 8 iraki 
dinár napidíj

30. 3 - 5
hó

3 15 Régészet, muzeoló- 
gia, néprajz, nép
zene, ill. ezek kap
csolódó szakterü
letei

T anulmányok folyta
tása, tudományos 
kutatás

Egyetemi diploma, 
tudományos tevé
kenység

szállás + havi 
150 iraki 
dinár

Megjegyzés: Az iraki háborús helyzet miatt a tanulmányutak megvalósulása bizonytalan.

JAPÁN

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkor

max. Anyagi ellátás
szem. hó

í .
(OM)

18 hó 4 72 Valamennyi tudo
mányág, a számí
tástechnikai té
mák kivételével

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma 35 havi 166 000 
Yen

3.
(JKSZ)

30 nap 4 120
nap

Valamennyi tudo
mányág, a számí
tástechnikai té
mák kivételével

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása, 
előadások

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szállás + 4500 
Yen napidíj

4.
(JKSZ)

12 hó 1 12 Valamennyi tudo
mányág, a számí
tástechnikai té
mák kivételével

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka a Tokai Egye
temen

Egyetemi diploma — havi 120000 
Yen + szál
lás

5.
(SOTOBO)

2  hó 1 2 Valamennyi (első
sorban műszaki) 
tudományág, 
vasúti és számí
tástechnikai téma 
kivételével

Kutatómunka Egyetemi diploma szállás + havi 
70 000 Yen

6.
(JA)

4 v. 
12 hó

1 4 v. 
12

Társadalomtudomá
nyok

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma havi 300 000 
Yen

7.
(JA)

2 v.
6 hét

2 2 Japán nyelvtanfo
lyam

Nyelvtanulás Egyetemi diploma — szállás + 5000 
Yen napidíj

Megjegyzés: 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 leve
lezés 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.

Rövidítések: 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
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Életkori Anyagi ellátás

szem. hó jellege beosztás, szakképzettség max.

I. 9 hó 2 18 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma 
(kandidátusi foko
zat)

— havi 1200 kana
dai dollár

2. 3 hó 2 6 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
és agrártudomány, 
valamint az alkal
mazott számítás- 
technikai és elek
trotechnikai terü
letek kivételével

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka a Carleton 
Egyetemen

Egyetemi diploma havi 350 kana
dai dollár + 
szállás

3. 10 hó 1 10 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
és agrártudomány, 
valamint az alkal
mazott számítás- 
technikai és elek
trotechnikai terü
letek kivételével

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka a Carleton 
Egyetemen

Egyetemi diploma 35 havi 350 kana
dai dollár + 
szállás

Megjegyzés: Az 1. munkatervi pont esetében a tanulmányozandó témáknak a Kanadában élenjáró kutatási területek vala
melyikéhez kell kapcsolódni.
A tanulmányutak megvalósításához az 1. munkatervi pont alapján kiutazók esetében a választott egyetemen 
használt angol vagy francia nyelv, a 2. és 3. munkatervi pont esetében az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges. 
Az utazás repülővel történik.

KUWAIT

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Életkori Anyagi ellátás

szem. hó jellege beosztás, szakképzettség max.

2. 12-24
hó

3 72 Arab nyelv Nyelvi továbbképzés Végzős arab szakos 
egyetemi hallgató, 
vagy középfokú 
arab nyelvtudás- 
ral rendelkező fia
tal szakember

35 kollégiumi szál
lás, ellátás + 
havi 50 KD 
költőpénz

LÍBIA

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Életkori Anyagi ellátás

szem. hó jellege beosztás, szakképzettség max.

2. 12-24
hó

5 120 Arab nyelv Nyelvi továbbképzés Végzős arab szakos 
egyetemi hallgató, 
vagy középfokú 
arab nyelvtudású 
szakember (külke
reskedő stb.)

35 szállás, ellátás 
+ költőpénz

Megjegyzés: A meghirdetés feltételes, az ösztöndíj-lehetőségekben az új munkaterv aláírása után változások lehetségesek. 
Ezekről a Titkárság tájékoztatást ad.

MEXIKÓ

M. tervi 
pont

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Életkori Anyagi ellátás

szem. hó jellege beosztás, szakképzettség max.

42. 10 hó 2 30 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
tudomány kivé
telével

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka

Egyetemi diploma

/

35 havi 25 000 
mexikói peso

Megjegyzés: A tanulmányút megvalósításához spanyol nyelvismeret szükséges. 
Az utazás repülővel történik.
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NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Kf

szem.

rét

hó
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás

I/a.
(DAAD)

10 hó 15 150 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka egyetemeken 
vagy azokhoz kap
csolódó intézmé
nyekben

Egyetemi diploma, 
egyetemi vagy ku
tatóintézeti mun
kahely

32 havi 1400 DM

II.
(DAAD)

1 -3
hó

66 Valamennyi tudo
mányág

Kutatómunka, ta
pasztalatcsere, 
kapcsolatok kiala
kítása egyeteme
ken vagy azokhoz 
hasonló intézmé
nyekben

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség, egyetemi 
vagy kutatóinté
zeti munkahely

havi 1900— 
2600 DM

IV.
(DAAD)

2—4
hét

5 Valamennyi tudo
mányág

Kapcsolatfelvétel 
egyetemekkel és 
főiskolákkal

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség, egyetemi v. 
főiskolai vezetők, 
oktatók számára

napi 100 DM

V.
(Hum

boldt)

6 v. 12 
hó

— — Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység, 
kandidátusi foko
zat

40 havi 2400- 
3200 DM tud. 
fokozattól 
függően

VI.
(FES)

1 -1 2
hó

36 Társadalom-, szo
ciálpolitika és tör
ténet, gazd.terve
zés, munkásmozg. 
munkás irodalom, 
bilaterális kapcso
latok

Kutatómunka egye
temeken, könyv
tárakban, tudo
mányos intézetek
ben

Egyetemi diploma, 
és legalább 2 éves 
tudományos tevé
kenység

40,
kivé
teles
eset

ben
45

havi 1400— 
2200 DM 
tud. fokozat
tól függően

VII.
(CDG)

4 -1 2
hét

15 120
hét

Valamennyi tudo
mányág (műszaki 
tudományok kö
zül — elsősorban 
iparhoz kapcso
lódó területek)

Kutatómunka, egye
temekhez vagy 
egyetemi kutató- 
intézetekhez nem 
kapcsolódó intéz
ményekben

Egyetemi diploma 50 napi 50—90 
DM, a bizto
sított szállás
tól függően

Megjegyzés: 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 —IV. 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 jelölt
nek. Amennyiben ez elmarad, az NKI a kiutazó költségére beszerzi a szükséges repülő-, ill. vonatjegyeket.

NORVÉGIA

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

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 + 220 
NKr napidfj

I/3/b. 2 hó 2 4 Valamennyi tudo
mányág

Kutatómunka Fiatal tudományos 
kutatók

— havi 3200 NKr 
+ 1000 NKr 
egyszeri jut
tatás

1/4. 6 hét 2 12
hét

Norvég nyelv és kul
túra

Részvétel az oslói 
nyári egyetemen

Kiutazáskor utolsó 
éves egyetemi hall
gatók, ill. fiatal 
diplomások előny
ben

1000 NKr zseb
pénz + tel
jes ellátás
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M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás
szem. hó

11/9. 2 hét 4 8
hét

Kulturális élet (zene, 
képzőművészetek, 
iparművészet, 
színház, film, iro
dalom stb.)

Együttműködés ki
alakítása, feljesz- 
tése, tapasztalat- 
csere

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny- 

- ség

szállás + 220 
NKr napidíj

II1/22. 2 hét 2 4
hét

Közegészségügy, tár
sadalombiztosítás, 
a nők helyzete a 
társadalomban, 
környezetvédelem, 
sport és testneve
lés

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok felvétele

Egyetemi diploma szállás + 220 
NKr napidíj

Megjegyzés: 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 
vonattal (I. o. hálókocsi) történik.
Az MM az 1/4. munkatervi pont esetében nem fizet útiköltséget.
Az I/3/b., valamint az 1/4. pont alapján a kiutazásra az 1986/87-es tanévben, ill. 1986 nyarán kerül sor. A többi pont 
alapján a kiutazások az 1987-es naptári évben realizálódnak.

i

OLASZORSZÁG

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Ke

szem.

rét

hó
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

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 
továbbfej lesztése, 
előadás tartása

Egyetemi tanár napi 50000 
líra

K/7-a/l. 2 - 8
hó

— 50 Társadalomtudo
mány

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka

Egyetemi diploma, 
a kiutazáskor IV. 
évf. olasz szakos 
egyetemi hallgató

— havi 420000 
Ura

K/7-a/2. 8 hó 5 40 Művészetek, régé
szet, hungarikaku- 
tatás

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka

Egyetemi diploma, 
1—1 fő levéltáros, 
könyvtáros, mű
vészettörténész, 
régész és történész 
számára

40 havi 420000 
líra

K/7-b. 1 hó 40 40 Olasz nyelv és kul
túra

Olasz nyelv és kul
túra tanulmányo
zása a perugiai, 
siénai, firenzei, bo
lognai, urbinói, 
velencei nyári 
egyetemen

Aktív egy., főisk., 
középisk. és TIT 
nyelvtanárok,
II—III. évf. olasz 
szakos tanárjelöl
tek és diplomás 
szakemberek, 
akiknek az olasz 
nyelvism. munka
köréhez szükséges

havi 420 000 
líra

K/7-c. 1 hó 2 2 Művészetek és társa
dalomtudomá
nyok

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka

Egyetemi vagy mű
vészeti főiskolai 
diploma

— havi 450000 
líra

K/22. 10 nap 1 10
nap

Könyvtári szakem
berek cseréje

Együttműködés fej
lesztése a magyar 
és az olasz állami 
könyvtárak kö
zött

Egyetemi diploma napi 50 000 
líra

K/27/a. 12 nap 1 12
nap

Művészettörténet,
régészet

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma — napi 50 000 
lira
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M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátottság
1szem. | hó

K/27/b. 12 nap í 12
nap

Muzeológia, restau
rálás

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, tovább
képzés

Egyetemi diploma — napi 50000 
líra

K/28. 8 hó i 8 Zeneművészet Tanulmányok foly
tatása a Római 
Santa Cecilia Aka
démián

Egyetemi diploma — havi 420000 
líra

M/4.1/a. 2 - 8
hó

45 Műszaki-, termé
szet-, orvos- és 
agrártudomány 
területén a mun
katerv által meg
határozott együtt
működési témák
ban

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka kutatóin
tézetekben, egye
temi tanszékeken 
vagy iparvállala
toknál

Egyetemi diploma havi 750 000 
líra

M/4.1/b. 5 -1 2
n ap

250
n a p

Műszaki-, természet- 
orvos- és agrár- 
tudomány terüle
tén a munkaterv 
által meghatáro
zott együttműkö
dési témákban

Szakmai konzultá
ció, kutatási 
együttműködés 
előkészítése, ill. 
végrehajtása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

napi 60 000 
líra

IRI 5 hó 2 10 Általános mérnöki 
tudományok, táv
közlés, légi közle
kedés, vezetőkép
zés

Tanfolyamon való 
részvétel

Egyetemi diploma 28-38
év

között

havi 450000 
líra

Benedet
to Cro
ce Ala
pítvány

8 hó 1 8 Filozófia, történet- 
tudomány

Kutatómunka Egyetemi diploma 35 összesen 
5 000000 
líra

ENI 10 hó 1 10 Közgazdaságtan Tanfolyamon való 
részvétel

Egyetemi diploma havi 500000 
líra

NKI-
CNR-I.

5 -21
n ap

— 60
n ap

Folyamatban levő 
közös kutatási 
projektek, konfe
renciák

Tapasztalatcsere,
konzultáció,
együttműködés
továbbfejlesztése

Egyetemi diploma ' — napi 2 2  000 
líra + szál
loda

NKI-
CNR-II.

1 -3
hó

— 6 Folyamatban levő 
közös kutatási 
projektek

Kutatómunka Egyetemi diploma — havi 500 000 
líra + szál
lás

Megjegyzés: A tanulmányutakhoz az olasz nyelv ismerete szükséges, de elfogadható az angol vagy francia nyelvismeret is. 
A K/7-b. munkatervi pont alapján megpályázható tanulmányutakhoz az olasz nyelv ismerete feltétlen szükséges. 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 anyagához; amely
ben jelzik, hogy az általa kért (francia vagy német) nyelvtudással hajlandók fogadni.
IRI: repülőjegyet az IRI küldi. Olasz vagy francia, angol, spanyol nyelvtudás szükséges. A kezdés várható idő
pontja 1987. január.
Benedetto Croce Alapítvány: NKI az útiköltség 50%-át fizeti. Olasz nyelvtudás szükséges.
NKI —CNR—I—II: NKI az útiköltség felét fizeti. Olasz vagy angol, francia, német, spanyol nyelvismeret szükséges 
az olasz fogadóintézettől függően.
ENI: repülőjegyet az ENI küldi. Olasz nyelvtudás szükséges.
Az utazás — a K/7-b. munkatervi pont kivételével — repülőgéppel történik. A nyári egyetemre utazókat vonattal 
utaztatjuk Perugiába.
Az IRI, Croce Alapítvány, ENI és a munkatervi pontok meghirdetése feltételes. Az új munkaterv aláírása után 
az ösztöndíj-lehetőségekben változások lehetségesek. Ezekről a Titkárság tájékoztatást ad.
A korhatárral megjelölt munkatervi pontoknál a tervezett kiutazási időpontot kell figyelembe venni.
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PORTUGÁLIA

M. tervi 
pont 

száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás
szem. hó

K/24. max. 
15 nap

2 30
nap

Egyetemi oktatók és 
tudományos ku
tatók cseréje

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kap
csolatok kialakí
tása, előadások 
tartása, vitákon 
való részvétel

Egyetemi diploma, 
vezető egyetemi 
oktató vagy kuta
tó

napi 3000 
escudo

K/25. 1 -4
hó

1 4 A portugál nyelv 
oktatáselméleti 
kérdései

Tanulmányok és ku
tatások végzése

Fiatal diplomás vagy 
tudományos ku
tató

40 havi 16 000 
escudo

K/27. 4 - 5
hét

— 16
hét

Portugál nyelv, kul
túra, civilizáció

Nyári egyetem A kiutazáskor 
III—V. évf. egye
temi hallgatók, fi
atal diplomások

35 havi 16 000 
escudo

K/29. 1 -6
hó

1 6 Humán- és társada
lomtudományok

Kutatások levéltár
ban, egyetemi 
vagy kulturális in
tézményben

Egyetemi diploma 40 havi 21 000 
escudo

K/30. 1 -2
hét

8 15
hét

A kultúra külön
féle területei (iro
dalom, színház, 
film, zene, könyv
tár, levéltár, mu- 
zeológia, régészet, 
néprajz, képző- 
műv., szépműv., 
művészeti név., 
zenekritika

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

napi 3000 
escudo

Gulben
kian
Alapít
vány

6 -1 2
hó

1 12 Portugál kultúra Kutatómunka Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

végzettségtől 
függően az 
Alapítvány 
határozza 
meg

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához portugál, francia vagy angol nyelvismeret szükséges.
Az utazás repülővel történik.
A Gulbenkian Alapítványhoz utazók útiköltségének 50%-át az NKI fizeti, és megpályázása kizárólag portugál 
nyelvismerettel lehetséges.

SPANYOLORSZÁG
M. tervi 

pont 
száma

Kiutazás
idő

tartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Életkori

max. Anyagi ellátás
szem. hó

2. 2 hét 4 8
hét

Valamennyi tudo
mányág, de első
sorban oktatástu
domány

Előadástartás, vitá
kon való részvétel, 
tapasztalatcsere

Egyetemi oktató — napi 5000 pes.

3. 8 nap 2 16
nap

Oktatás és kutatás Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok fejlesztése

Egyetemi diploma — napi 5000 pes.

8/b. 3 hó 1 3 Humán- és társada
lomtudományok

Kutatások végzése, 
fordítás

Egyetemi diploma — havi 48 000 pes.

27. 2 - 3
hét

6 12
hét

A kultúra különféle 
területei(múzeum, 
irodalom, zene, 
képzőművészet, 
színház, film, épí
tészet és műem
lékvédelem)

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

napi 5000 pes.

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához spanyol, francia vagy angol nyelvtudás szükséges. 
Az utazás repülővel történik.
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SVÁJC

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja , I sk o la i  v é g z e t t s é g , É le tk o r i
A n y a g i  e l lá tá s

sz em . hó
je lle g e b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g m a x .

i . 9 hó 2 18 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma 35 havi llOOSFr

2.2/a.
(FNSRS)

6 -1 2
hó

3 18 Humán- és társada
lomtudomány, 
természet-, orvos- 
tudomány

Kutatómunka, kö
zös kutatás elő
készítése

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

34 havi 2200— 
2400 SFr 
életkortól 
függően)

2.2/b.
(FNSRS)

1 - 6
hó

2 6 Humán- és társada
lomtudomány, 
természet-, orvos- 
tudomány

Kutatómunka, kö
zös kutatás előké
szítése

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

— havi 2200— 
2400 SFr 
(életkortól 
függően)

Megjegyzés: A tanulmányút megvalósításához német, francia vagy angol 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 . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

Isk o la i  v é g z e t t s é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le tk o r i
m a x . A n y a g i  e l lá tá s

sz em . 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 + napi 
125 SKr

1/4. min.
4 hó

4 - 5 22 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok vég
zése, kutatómun
ka

Egyetemi diploma havi 3270 SKr, 
ebből fize
tendő a szál
lás, kb. havi 
800 SKr

1/10. 1 hó 3 3 Svéd nyelv és iroda
lom

Nyári egyetem Egyetemi diploma 
vagy kiutazáskor 
IV—V. évf. egye
temi hallgató

35 szállás, ellátás 
+ napi 20 
SKr

11/12. 2 hét 4 8
hét

Kultúra, művészetek Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szállás + napi 
125 SKr

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához magas szintű svéd vagy angol nyelvismeret szükséges.
Az 1/10. munkatervi pont alapján történő kiutazásokhoz legalább alapfokú svéd nyelvismeret szükséges.
Az utazás Budapest—Berlin—Budapest útvonalon repülővel, a Berlin—Stockholm—Berlin útvonalon vonattal 
történik.
Az I/IO. munkatervi ponton utazók útiköltségét az MM nem fizeti.
Az ösztöndíjasok számára fogadókészség termelő jellegű és magánvállalatoknál nem biztosítható.

SZÍRIÁI ARAB KÖZTÁRSASÁG

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

I sk o la i  v é g z e t t s é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le tk o r i
m a x . A n y a g i  e l lá tá s

sz em . hó

I/13/b. 2 - 3
hét

— 3 Valamennyi tudo
mányág

Előadástartás, közös 
kutatás

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szálloda, regge
li, 70 SL napi
díj

1/14. 1 hét 1 1
hét

Valamennyi tudo
mányág

Előadástartás a Szír 
Tudomány Hetén

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

szálloda, regge
li, 70 SL 
napidíj
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M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

Isk o la i  v é g z e t ts é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le tk o r i
m a x . A n y a g i  e l lá tá s

sz em . hó

11/23. 2 hét i 2
hét

Régészet, levéltár, 
könyvtár

Tapasztalatcsere, ta
nulmányút

Egyetemi diploma szálloda, regge
li, 70 SL 
napidíj

Megjegyzés: A tanulmányút megvalósításához angol nyelvismeret szükséges.
í

TÖRÖKORSZÁG

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

Isk o la i  v é g z e t ts é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le tk o r i
m a x . A n y a g i  e l lá tá s

s z e m . hó

1/8. 15
nap

Történettudomány A Magyar—Török 
Történész Vegyes
bizottság kereté
ben folyó szakem
bercsere

Egyetemi diploma szállás + ellá
tás

II1/30. — — 16 Valamennyi tudo
mányág

Kutatómunka, ta
nulmányok folyta
tása

Egyetemi diploma 40 havi 20 000TL

II1/31. 3 hó 3 9 Török nyelv és iro
dalom

Részvétel az Istan- 
buli Egyetemen

Kiutazáskor III—V. 
évf. egyetemi hall
gatók, fiatal dip
lomás szakembe
rek

40 havi 16 000TL

111/33. 2 hét 1 2
hét

Turkológia Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma — szállás + ellá
tás

II1/37. 10 nap 3 30
nap

Zene, népzene és 
néptánc

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

— szállás + ellá
tás

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához török vagy angol, vagy francia nyelvismeret szükséges. 
Az utazás repülővel történik.

A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA ÜGYNÖKSÉG 1986/87. ÉVI ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉGEI

M . t e r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü le t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja , I sk o la i  v é g z e t ts é g , É le tk o r i
A n y a g i  e l lá tá s

s z e m . | hó
je lle g e b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g m a x .

í. 6 -1 2
hó

12 - Atomenergia Tanulmányok foly
tatása az atom
energia békés fel- 
használásával kap
csolatban (fizika, 
kémia, biológia, 
mezőgazdaság, 
ipar, orvostudo
mány stb.)

Egyetemi diploma 
(akadémiai tudo
mányos fokozattal 
rendelkezők nem 
pályázhatnak)

35 az államközi 
egyezmé
nyekben 
megadott
összeg

Megjegyzés: A jelölésnél kérjük tekintetbe venni, hogy a NAÜ elsősorban az alkalmazott kutatások témáit támogatja, főleg 
azokat, amelyek országos, ágazati vagy más gyakorlati célprogramhoz kapcsolódnak. 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 
nyelveknek magas szintű ismerete szükséges.
Az ösztöndíjas tanulmányút helyére történő kiutazás és hazatérés útiköltségének 50%-át az Országos Atomenergia 
Bizottság viseli.
A NAÜ előírása szerint az ösztöndíj további előfeltétele, hogy az ösztöndíjas tanulmányi idő alatt a hazai munkahely 
az ösztöndíjas illetményét teljes mértékben változatlanul folyósítsa.
Az OÖT által engedélyezett jelöléseket az Országos Atomenergia Bizottság továbbítja a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség bécsi központjához, amely dönt a pályázatok elfogadásáról, a tanulmányút végleges helyéről és idő
tartamáról.
Az ösztöndíj megvalósulását követő évben az ösztöndíjas munkahelye (főhatósága) a teljes ösztöndíj 8%-át köteles 
Ft-ban „helyi hozzájárulás”-ként a NAÜ-nek befizetni, az OAB értesítése alapján.
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MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAK
A Kormány 3346/1961. sz. határozatával lehetőséget biztosít 2 hónapnál hosszabb időtartamú egyéni tanulmányutak végre
hajtására, elsősorban természettudományi és műszaki tudományi területeken dolgozó szakemberek számára.
A pályázóknak a tanulmányút helyeként megjelölt országnak megfelelő nyelvismerettel kell rendelkezniük.
A tanulmányút megvalósításához a pályázott naptári évre szóló fogadókészség előzetes biztosítása és igazolása szükséges, 
az OÖT ennek hiányában a tanulmányutakat csak feltételesen engedélyezi. A tanulmányút megszervezése a küldő szerv 
feladata.
A tanulmányút forintfedezetét az ösztöndíjast tanulmányútra küldő szervnek (munkahely, főhatóság) vállalnia kell. Az ösz
töndíj összege a tanulmányút helyeként megjelölt országra megállapított napidíj 50%-ával és a szállásköltség 60%-ával 
egyezik meg. Az útiköltség a küldő szervet vagy az ösztöndíjast terheli.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK 

PÁLYÁZATA

Az MTA Matematikai Kutató Intézete pályá
zatot hirdet egy éves vendégkutatói állásra, amely
nek kezdete: 1985. 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 kivánt kuta
tási téma megjelölésével.

A pályázóknak a pályázat végleges elbírálása 
előtt az Intézet illetékes osztályának szemináriumán 
előadás keretében ismertetniük kell eddigi kutató 
munkájuk eredményeit.

A fizetés a pályázó jelenlegi fizetésétől és az 
Intézet anyagi lehetőségeitől függően megegyezés 
szerint történik.

A pályázatokról az MTA Matematikai Kutató 
Intézete Igazgatója dönt.

A pályázat beérkezésének határideje: 1985. 
május 15.

Az Intézet címe: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 
13-15.

Választható kutatási témák: matematikai lo
gika, halmazelmélet, kombinatorika, számelmélet, 
gráfelmélet, algebra (ezen belül: hálóelmélet, uni
verzális algebrák, gyűrűelmélet, radikálelmélet, li
neáris algebra, kategóriaelmélet, csoportelmélet), 
komplex függvénytan, differenciálegyenletek,appro
ximációelmélet, funkcionálanalízis, diszkrét geo
metria, általános topológia, valószínűségszámítás, 
matematikai statisztika, számítástudomány mate
matikai alapjai, információelmélet, operációkutatás.

Hajnal András s. k. 
igazgató

HELYESBÍTÉS
Az Akadémiai Közlöny 1985. évi 1. számában 

megjelent a 11/1984. (A. K. 1985. 1.) MTA—F. 
számú utasítás 2. §-a helyesen a következők szerint 
kezdődik:

„Az U. 10. §-ának számozása 10. § (1) bekez
désre változik és a paragrafus a következő 
(2) bekezdéssel egészül ki:”

Igazgatási és Jogi Főosztály
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Az ENSZ által meghirdetett ifjúság Nemzetközi Éve alkalmából 1985. november 4—30. között a bulgáriai 
Plovdivban kerül megrendezésre az

IFJÚ FELTALÁLÓK VILÁGKIÁLLÍTÁSA,

amelyen 1945. január 1. után született feltalálók, feltaláló közösségek vehetnek részt.

A kiállítás magyar főbiztosa, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke a műszaki haladás 
gyorsítását szolgáló találmányok széles körű bemutatása érdekében

PÁLYÁZATOT

hirdet a Világkiállításon való részvételre.

A pályázatra egyének, közösségek és vállalatok jelentkezhetnek, ha szabadalmazott vagy szabadal
maztatás alatt álló magán- vagy szolgálati találmánnyal rendelkeznek. Nevezni lehet még olyan űj, meg
valósítható, szabadalomképes gondolattal is, amelynek oltalmi eljárása még nem kezdődött meg. Kollek
tívák esetében az a feltétel, hogy a feltalálók kétharmada megfeleljen az életkori követelményeknek.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
— a feltaláló nevét, személyi számát, szakképzettségét, munkahelyét és lakcímét;
— a találmány iparjogvédelmi helyzetét és annak adatait;
— a találmány legfeljebb 10 oldal terjedelmű leírását, funkcióit, a szükséges ábrákat, fényképeket,
továbbá azt a kitöltött nevezési lapot, amelyet az érdeklődők az Országos Találmányi Hivatalnál, a 
MTESZ megyei szervezeteinél és a KISZ területi bizottságainál vehetnek át, illetve levélben is kérhetik 
ezektől a szervektől.

A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni 1985. április 15-ig:

IFJÚ FELTALÁLÓK VILÁGKIÁLLÍTÁSA
Országos Találmányi Hivatal 

1054 Budapest, Garibaldi u. 2. (tel.: 124-400)

Dobrovszky Jenő főosztályvezető

A hazai eredményhirdetésre 1985. május 31-ig kerül sor.

A következő díjak kerülnek odaítélésre:

első díj 50 ezer forint

két második díj 40—40 ezer forint

három harmadik díj 30—30 ezer forint

A Világkiállításon való részvételre nem javasolt pályázatokat az Országos Találmányi Hivatal 
1985. június 15-ig visszajuttatja a feltalálóknak.

A beérkezett pályázatok közül a Világkiállításon történő bemutatásra alkalmas találmányok kivá
lasztását az ezzel megbízott Szakértői Bizottság végzi.

A Világkiállításon bemutatásra kerülő találmányokat önálló nemzeti pavilonban helyezzük el. 
A rendezők a nemzetközi zsűri értékelése alapján hívják meg a legsikeresebb feltalálókat a Kiállításra.

Az előkészítéssel megbízott Országos Találmányi Hivatal az iparjogvédelmi előírásoknak megfelelően 
kezeli a találmányokat és segítséget nyújt a szabadalmaztatás egyes kérdéseiben.

A KIÁLLÍTÁS MAGYAR FŐBIZTOSA
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NEVEZÉSI LAP

az Ifjú Feltalálók Világkiállításán való részvétele 
(Plovdiv, 1985. november 4—30.)

1. A találmány megnevezése:

2. A feltaláló(k) neve: 3. Személyi száma: 4. Lakcíme: 5. Munkahely megnevezése és címe

6. A szabadalmi jogosult megnevezése, címe:

7. A szabadalmi jogosult hozzájárulása a Világkiállításon való részvételhez:

8. A találmány hasznosítási területe, a hasznosítási eredmények főbb jellemzői:

9. A találmány jogi, oltalmi helyzete:

(szabadalmi bejelentés(ek), megadott szabadalom stb.; a hivatalos dokumentumok másolata mellé
kelendő)

10. A találmány eddig elnyert elismerései, díjai:

11. A találmány bemutatásra szánt alakjának főbb jellemzői és működtetési szükségletei:
a) méretek: hossz................................szélesség ...................... magasság
b) súly: c) érték:
d) elektromos áramigény a kiállításhoz:
f) egyéb:

12. Mellékelendő a találmány legfeljebb 10 oldalas leírása, továbbá a szükséges ábrák, fényképek!
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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 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 idő
pontokban 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

ISSN 0460-5829

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik havonta kétszer 
Szerkeszti: dr. Egri Pál, az MTA Központi Hivatala Jogi Osztályának vezetője

Kiadja: az Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest, Alkotmány u. 21. — Felelős: Hazai György, az Akadémiai Kiadó és Nyomda főigazgatója —
1800 példány

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapíródénál 
(PK H I 1900 Budapest, József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKH1 215—96 162 pénzforgalmi

jelzőszámára. Előfizetési dija egy évre 120,— Ft
Egyes példányok beszerezhetők az 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hlrlapboltban. Példányonkénti ára 5 Ft

85.14250 Akadémiai Kiadó és Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Hazai György
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J o g sza b á ly o k

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
MB. FŐTITKÁRÁNAK 

3/1985. A. K. 6.) MTA-F. sz. 
u t a s í t á s a

a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság Publiká
ciós Szakszerkesztőségének magyarországi telepíté

séről és működéséről

l .§
(1) A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (a 

továbbiakban: NVB1 2 * 1 1983. augusztus 31. és 
szeptember 8. között Amszterdamban tartott 
XX. közgyűlése felkérésére a Magyar Tudomá
nyos Akadémia a Külügyminisztériummal egyet
értésben az MTA Műszaki Fizikai Kutató Inté
zet (a továbbiakban: MTA MFKI) keretén belül 
1984. január 1. és 1987. december 31. közötti 
időtartamra létrehozza az NVB Publikációs 
Szerkesztőségét (a továbbiakban: PSZSZ).

(2) A PSZSZ-re, mint egy nemzetközi szervezet 
belföldi szolgáltató egységére, magyarországi 
működése során a hatályos magyar jogszabályok 
mellett, az NVB, mint nem kormányközi tudo
mányos szervezet Alapszabályát kell alkalmazni.

(3) A PSZSZ magyarországi működéséért és szer
vezeti rendjének betartásáért a Magyar Tudo
mányos Akadémia részéről az MTA MFKI 
vezetője a felelős.

2-§

(1) A PSZSZ, az NVB tisztségviselőinek jóváhagyása 
alapján idegen nyelvű (angol, német, francia) 
folyóiratok és egyszeri publikációk kiadását 
végzi.

(2) Az időszaki lapok (folyóiratok) megjelentetésé
hez a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala, 
az egyszeri kiadványok megjelentetéséhez a Mű
velődési Minisztérium Kiadói Főigazgatósága 
engedélye szükséges.

3- §

A PSZSZ gazdálkodására az állami költségvetési 
szervek gazdálkodásáról szóló 19/1980. (IX. 27.) 
PM számú rendelet az irányadó.

4 - §

(1) A PSZSZ felett a (2) bekezdésben foglaltak ki
vételével a felügyeletet az MTA nemzetközi 
ügyekben illetékes főtitkárhelyettese gyakorolja.

1 Az NVB (International Commission on Illumination) 
Központi Irodájának a címe: 52. Boulevard Malesherbes, 
75 008 Paris, France

2 A PSZSZ (Publishing Office) címe:
Budapest, IV. Fóti út 56.
Bankszámlája: CIE 401-9035-831-99 számon, a Magyar Kül

kereskedelmi Bank Rt-nél (Budapest, V., 
Szent István tér 11.)

(2) A felügyeletet gazdasági ügyekben az MTA 
MFKI igazgatója, kiadói ügyekben az MTA 
Központi Hivatala Természettudományi Fő
osztályának a vezetője látja el.

5 - §
(1) A PSZSZ működési és szervezeti rendjét — az 

NVB egyetértésével — az MTA MFKI igazga
tója dolgozza ki és jelen utasítás közzétételét 
követő egy hónapon belül az MTA főtitkárának 
jóváhagyásra benyújtja.

(2) A PSZSZ működéséről az MTA MFKI igazga
tója az NVB 1987. évi XXI. Közgyűlését meg
előzően átfogó beszámoló készít az MTA nem
zetközi ügyekben illetékes főtitkárhelyettese 
számára.

6 - §
A PSZSZ magyarországi működésének az 1. § 

(1) bekezdésében megállapított időtartamának eset
leges módosításáról az NVB Közgyűlése határoza
tának figyelembevételével az MTA főtitkára határoz.

7-§

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.
Láng István s. k.

K ö zlem én y ek

A Központi Statisztikai Hivatal 
8014/1984. (S. K 12.) KSH számú

t á j é k o z t a t ó j a
a jelentősebb beruházások adatszolgáltatásának 

teljesítéséről

(1) A beruházások rendjéről szóló 46/1984. 
(XI. 6.) MT számú rendelet végrehajtásáról kiadott 
3/1984. (XI. 6.) OP—PM számú együttes rendelet 
5. §-a előírja a beruházások bejelentési kötelezettsé
gét. Az adatszolgáltatásnak a KSH elnöke által el
rendelt 27 1431/84. számú — a mellékletben közzé
tett — jelentőlapon kell eleget tenni.

(2) A jelentőlapot minden 1985. január 1. után 
kezdődő 25 millió forint feletti beruházásról, vala
mint azokról az 5 millió és 25 millió forint közötti 
beruházásokról, amelyeknél az építési költség eléri 
az 1 millió forintot — a (3) bekezdésben foglalt 
kivétellel — ki kell tölteni. Ä kérdőívet a beruházási 
megkezdését — a nagyberuházások esetében a fej
lesztési cél jóváhagyását — követő 15 napon belül 
2 példányban be kell küldeni a beruházás helye 
szerint illetékes KSH terület igazgatóságnak.

(3) A bejelentési kötelezettség a tanácsi beru
házásoknál csak 1986. január 1. után lép életbe. 
A tanácsi célcsoportos és egyéb állami beruházá
sokra 1985. december 31-ig nem vonatkozik.

(4) A KSH területi igazgatósága a jelentőlapot 
öttagú számjellel látja el, amely a beruházás azono
sító számát képezi. A KSH területi igazgatósága 
a jelentőlap beérkezését követő 15 napon belül az
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egyik példánynak a visszaküldésével értesíti a beru
házót a beruházás nyilvántartásba vételéről és 
azonosító számáról.

(5) A beruházó a KSH területi igazgatóságától 
kapott azonosító számot köteles alkalmazni a be
ruházással kapcsolatos mindenfajta pénzügyi, sta
tisztikai jelentésen.

(6) A jelentőlap a Statisztikai Kiadó Vállalattól 
igényelhető (Budapest III., Kaszásdűlő u. 2. 1033 
vagy 1300 Budapest 3. Pf. 99.).

Központi Statisztikai Hivatal 
Beruházási és Építőipari 

Statisztikai Főosztály

1. számú melléklet a 8014/1984. (SK. 12.) KSH számú tájékoztatóhoz

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatgyűjtést

a Központi Statisztikai Hivatal elnöke 
27 1431/84. szám alatt rendelte el

JELENTŐLAP 
a beruházások megkezdéséről

Adatszolgáltatók: a kitöltési utasítás szerint

A beszámoló jelentés továbbításának módja: 2 példány a beruházás helye szerint illetékes KSH
területi igazgatóságnak

I. A BERUHÁZÁS AZONOSÍTÓ, JELÖLŐ ADATAI

A beruházás megnevezése és azonosító száma: .....................................................

A beruházó megnevezése és címe: .........................................................................

Az adatszolgáltatás kötelező. Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a kése
delmes adatszolgáltatás büntető, illetve szabálysértési rendelkezésekbe ütközik.

Kelt , 198........év hó nap.

P. H.

Az adatszolgáltató szerv vezetőjének 
(vagy helyettesének) aláírása, neve, telefonszáma

A kitöltésért felelős aláírása, neve, telefonszáma
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II. A BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGELŐIRÁNYZAT

I. A beruházási költségelőirányzat pénzforrások szerint

01

Kódszám Megnevezés 1000 Ft

1110 Költségvetési juttatás

1120 Állami kölcsön

1130 Állami alapjuttatás

1200 Beruházási hitel

1300 Saját forrás

1400 Tanácsi fejlesztési alap

1500 Egyéb forrás

9999 Összes beruházási költségelőirányzat

2. A beruházási költségelőirányzat anyagi-műszaki 
összetétel szerint

02

Kódszám Megnevezés 1000 Ft

1000 Építés

2100 Belföldi gép

2210 Rubel elszámolású
import
gép2220

Nem
rubel

5555 Ebből: vám

3000 Egyéb

8888 Tartalék

9999 Összesen

03 04

Év
Beruházási Fejlesztési

költségelőirányzat 
(1000 Ft)

19.. . . .  évben

19.. . . .  évben

19.. . . .  évben

19.. . . .  évben

19.. . . .  évben

19.. . . .  évben

19.. . . .  évben

19.. . . .  évben

8888 Tartalék

9999 Összesen

4. Egyéb adatok (1000 Ft-ban)

05

3999 A kapcsolódó beruházás(ok) megvalósítására tervezett keretátadás

7300 A beruházás forgóalap szükséglete

7400 Egyéb fejlesztési költség
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111. A MEGVALÓSÍTÁSI IDŐRE VONATKOZÓ ADATOK (év, hó)

410 Az engedélyezés időpontja

420
A műszaki tervezés

kezdésének
időpontja

430 befejezésének

440
A megvalósítás

kezdésének
időpontja

450 befejezésének

IV. KAPACITÁS ADATOK 

I. II. III.

610 A beruházás megkezdése előtt

620 A beruházás befejezése után

630 Többlet (620-610)

640 Ebből: vállalaton belül fedezve

650 Megtakarítás (610—620)

VI. A BERUHÁZÁS EREDMÉNYE3)
(1000 Ft-ban)

720 Tervezett éves többletnyereség

750 Tervezett éves nem rubel elszámolású többlet devizabevétel

a) Csak a 100 millió Ft feletti termelő beruházásokról kell kitölteni

Megjegyzés:
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2. számú melléklet a 8014/1984. (SK 12.)
KSH számú tájékoztatóhoz

K i t ö l t é s i  u t a s í t á s

a 27 1431/84. KSH elrendelési számú „Jelentőlap 
a beruházások megkezdéséről” című kérdőívhez

(1) Az adatszolgáltatási kötelezettség a 46/1984. 
(XI. 6.) MT számú és a végrehajtásáról kiadott 
3/1984. (XI. 6.) OT— PM számú együttes rendelet 
hatálya alá tartozó szervezetekre terjed ki.

(2) A „JelentőIap”-ot a — (3) bekezdésben fog
laltak kivételével — a következő, 1985. január 1. 
után kezdődő beruházásokról kell kiállítani:

— minden 25 millió forint feletti beruházásról,
— az 5 millió és 25 millió forint közötti beru

házásokról abban az esetben, ha az építési költség 
eléri az 1 millió forintot.

(3) 1985. január 1. és december 31. között kez
dődő tanácsi célcsoportos és egyéb állami beruhá
zásokról a jelentőlapot nem kell kiállítani.

Ezekre a beruházásokra az érvényben levő be
ruházásstatisztikai beszámolási rendszer előírásai 
vonatkoznak. (Utasítás az 1981—85. évi éves és év
közi beruházásstatisztikai beszámoló jelentésekhez 
című kiadvány 31. §-a.)

(4) A kérdőívet a beruházás megvalósításának 
megkezdését — a nagyberuházások esetében a fej
lesztési cél jóváhagyását — követő 15 napon belül 
kell megküldeni a beruházás helye szerint illetékes 
KSH területi igazgatóságnak.

(5) Egy „Jelentőlap”-on csak egy beruházás 
adatai jelenthetők.

Ha a megvalósítás folyamán egy beruházás szét
válik, és több kisebb összegű beruházás lesz belőle, 
akkor azokról a beruházásokról, amelyek a (2) be
kezdésben rögzített értékhatárt meghaladják, új 
„Jelentőlap”-ot kell kiállítani.

Ha a megvalósítás folyamán több beruházás 
összevonásából egy új, a (2) bekezdésben rögzített 
értékhatárt meghaladó beruházás keletkezik, akkor 
erről, új ,,Jelentőlap”-ot kell kiállítani. Ezekben az 
esetekben a ,,Jelentőlap”-on megjegyzésként fel 
kell tüntetni, hogy szétválás vagy összevonás tör
tént és egyidejűleg közelni kell a beruházás(ok) 
korábbi azonosító számát.

(6) Az adatlap kitöltését a beruházás dokumen
tálásához szükséges, jóváhagyott adatok alapján 
kell elvégezni. A beruházást azonosító öttagú szám
jelet a KSH területi igazgatósága adja, illetve kó
dolja be, a többi kódrovatot a beruházó (adatszol
gáltató) tölti ki, a jelen utasításban levő kódszámok, 
illetve a NÉVJEG YZÉK ÉS TERÜLETI SZÁM- 
JELRENDSZER  című kiadvány alapján.

(7) A beruházás azonosító adatait az alábbiak 
szerint kell kitölteni:

a) A beruházás megnevezését a jóváhagyott 
dokumentált adatok szerint kell közölni.

b) A beruházó teljes számjele kódsorában a be
ruházó (adatszolgáltató) egységes statisztikai szám
jelét kell szerepeltetni.

c) A beruházás helyét — megye, város (község) 
-  a TERÜLETI SZÁM JELRENDSZER  jegyzéke 
alapján a település 5 tagú törzsszámával kell 
kódolni.

Abban az esetben, ha a beruházás több megye 
területén, illetve több településen valósul meg, a 
beruházás helyeként a legnagyobb hányadot kép
viselő beruházásrész helyét kell megjelölni.

d) A beruházás döntési jogköre lehet:
1110 nagyberuházás,
1120 célcsoportos beruházás,
1130 egyéb központi beruházás,
1300 tanácsi beruházás,
1200 vállalati beruházás.
e) A beruházások jellege lehet:
10 új telep (vállalat) létesítése,
20 meglevő telep nővítése, a létesítmény átala

kítása,
30 rekonstrukciós beruházás.
A kitöltésnél az alábbiakat kell figyelembe 

venni:
— új telep (vállalat) az a beruházás, amely 

olyan körülhatárolható területen (telken) létesül, 
ahol korábban semmiféle létesítmény nem volt (ez 
lehet meglevő vállalat új telepe, üzemegysége, illet
ve új vállalat létesítése), vagy amely meglevő léte
sítmény korábbi rendeltetésétől eltérő felhasználá
sával (pl. egy nem ipari épület felhasználásával ipari 
üzem) létesül;

— meglevő telep bővítése, átalakítása, ha egy 
korábban is telepenként működő területi egységen 
új épületeket létesítenek, vagy a meglevő épületek 
terjedelmét növelik, vagy a gépek számát emelik 
abból a célból, hogy a telep gyártó (értékesítő, szol
gáltató) tevékenysége bővüljön, eredményezheti a 
létesítmény rendeltetésének megváltoztatását is; 
az építményt átépítik, a gépeket, berendezéseket 
teljes egészében vagy részben újakra cserélik;

— rekonstrukciós beruházás az egy technikai
gazdasági egységet képező állóeszközök — építmé
nyek (épületek, műtárgyak), gépek (gépcsoportok), 
járművek, berendezési tárgyak, ültetvények — 
egyedi pótlást meghaladó olyan részleges vagy teljes 
újjáépítése (újratelepítése), illetve cseréje, amely 
azonos vagy magasabb műszaki színvonalat ered
ményez.

f) A beruházás célja lehet:
010 a termelési szerkezet átalakítása új termék 

termelési lehetőségének létrehozásával,
020 a termelési szerkezet átalakítása meglevő 

termék termelésének növelésével,
030 a termelési szerkezet átalakítása egyéb mó

don (pl. az előző két lehetőség együtt),
040 a konvertálható export árualap bővítése új 

termék termelési lehetőségének létrehozá
sával,

050 a konvertálható export árualap bővítése 
meglevő termék termelésének növelésével, 

060 a konvertálható export árualap bővítése 
egyéb módon (pl. az előző két lehetőség 
együtt),
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070 a technológiai folyamat korszerűsítése a 
kapacitás bővítése nélkül,

081 energiahordozó megtakarítást eredményez,
082 energiahordozó csere,
083 energotechnológia korszerűsítése,
084 hazai energiahordizók termelésének és fel- 

használásának bővítése,
085 egyéb energiaracionalizálási beruházás,
093 számítástechnikai központi fejlesztési prog

ram megvalósítása,
094 gyógyszergyártási központi fejlesztési prog

ram megvalósítása,
095 növényvédőszer és intermedier gyártási 

központi fejlesztési program megvalósítása,
096 elektronikai központi fejlesztési program 

megvalósítása,
097 anyagtakarékosság szolgálata,
098 hulladékok és másodlagos nyersanyagok 

hasznosítása,
099 világbanki hitel igénybevételével megvaló

suló exportfejlesztő és iparszerkezet-átala- 
kító program,

100 egyéb.
(8) A „Jelentőlap” 11/1. táblázatába a beruházás 

jóváhagyott adatai alapján kell beírni a beruházás 
teljes költségelőirányzatát, pénzforrások szerinti 
részletezésben.

(9) A 11/2. táblázatban a jóváhagyott költség- 
előirányzatot anyagi-műszaki összetétel szerinti 
részletezésben kell közölni. A beruházási költség- 
előirányzatnak tartalmaznia kell a népgazdasági és 
az üzemgazdasági beruházások értékét.

Amennyiben egy beruházás ütemezés szerint hét 
évnél hosszabb időtartamú, akkor a hetedik év 
utáni évekre vonatkozó előirányzatot egy összeg
ben kell a nyolcadik sorban feltüntetni.

(10) A 11/3. jelű tábla 03. oszlopában a beruhá
zási költségelőirányzat, a 04. oszlopában pedig a 
fejlesztési költségelőirányzat tervezett felhasználá
sának évenkénti ütemezését kell közölni.

(11) A Il/4-es táblázat 3999-es sorában kell fel
tüntetni azoknak a kapcsolódó beruházásoknak az 
értékét, amelyeket a költségelőirányzatban figye
lembe vettek és a beruházás megvalósítása során 
más szervnek átadnak.

A 7300-as kódszámú sorban a beruházás forgó
alap szükségletét, a 7400-as sorban pedig az egyéb 
fejlesztési költségek értékét kell szerepeltetni. 12

(12) A III. táblázat kitöltésénél csak arab szám
jegyeket szabad használni, az év utolsó két szám
jegyét és a hónapot kell közölni.

A 410. sorba a beruházás jóváhagyásának évét 
és hónapját kell beírni, amely a beruházás doku
mentációjában szerepel.

A 420—450. sorokba a tervezett kezdési és be
fejezési időpontokat kell beírni, a műszaki terve
zésre és a megvalósításra vonatkozóan.

A műszaki tervezés kezdésének tervezett idő
pontja az első műszaki tervezési szerződés megkö
tésének terv szerinti éve és hónapja.

A műszaki tervezés befejezésének tervezett idő
pontja a műszaki tervezési szerződések közül a leg
utolsó teljesítésének terv szerinti éve és hónapja.

A megvalósítás kezdésének tervezett időpontja 
az építési-szerelési naplóba történő első bejegyzés, 
illetve az első gép beérkezésének terv szerinti éve 
és hónapja.

A megvalósítás befejezésének tervezett időpontja 
a legutolsó üzembe helyezés éve és hónapja.

(13) A IV. táblázatban a jóváhagyott dokumen
táció alapján a beruházás megvalósításával elérendő 
kapacitás (teljesítőképesség) mennyiségét kell kö
zölni. A táblázatban legfeljebb háromféle kapacitás 
volumene jelenthető, ha ennél többféle megvalósu
lását eredményezi a beruházás, akkor ki kell vá
lasztani a létesítmény szempontjából a legjellem
zőbbeket.

A táblázatban csak a beruházás megvalósításá
val belépő kapacitást szabad jelenteni. Az adatok 
nem tartalmazhatják a beruházás megkezdése előtt 
meglevő vállalati kapacitást.

A táblázatban közölni kell az alapkapacitás be
lépésének időpontját, az év utolsó két számjegyét 
és a hónapot. A mennyiségi és az értékadatokat 
tizedes nélkül, egészre kerekítve kell jelenteni.

(14) Az V. táblázatban a beruházással megvaló
suló létesítmények, állóeszközök üzemeltetéséhez 
szükséges tervezett statisztikai állományi létszámot 
kell feltüntetni, a fizikai és a nem fizikai állományba 
tartozók létszámát együttesen.

A 610 sorba abban az esetben szabad létszámot 
beírni, ha a beruházás jellege meglevő telep bőví
tése, rekonstrukció vagy korszerűsités. Azok lét
számát kell ide beírni, akik a beruházás megkezdése 
előtt az érintett létesítményeken, üzemben dol
goztak.

A 620. sorban kell közölni a beruházás befeje
zése után az üzemeltetéshez tervezett összes lét
számot. Ebben a sorban kell közölni azoknak a 
létszámát is, akik az új vállalat (telep) működte
téséhez szükségesek és azt a létszámot is, amely 
a meglevő telep bővítése, rekonstrukciója, illetve 
korszerűsítése után az üzemeltetéshez szükséges.

A 640. sorban csak akkor lehet adat, ha a be
ruházás megvalósítása munkaerőtöbbletet igényel. 
Azt kell közölni, hogy a tervezett többletlétszám
ból mennyit lehet a vállalatnál foglalkoztatott 
munkaerőből átcsoportosítani.

(15) A VI. számú táblázat 720. kódszámú sorába 
a beruházás révén keletkező többletnyereség össze
gét kell beállítani. A 750-es kódszámú sorban a 
beruházás révén keletkező nem rubel elszámolású 
többlet devizabevétel tervezett összegét kell sze
repeltetni a kiállításkor érvényes árfolyam alapján. 
A táblázatban szereplő adatokat a befejezést követő 
naptári évre vonatkoztatva kell beállítani.

(16) A kérdőíven szereplő fogalmak tekinteté
ben az érvényben levő beruházásstatisztikai utasí
tás előírásai az irányadók, az alábbi módosítással:

Az 1985. január 1-től életbe lépő beruházási 
alaprendelet értelmében a beruházási költség, illető
leg az állóeszköz fogalma megváltozott. Ezek szerint:
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— az állóeszköz beszerzési értékének alsó határa 
20 000 Ft-ról 50 000 Ft-ra módosul, az ingatlanok 
kivételével, amelyek értéktől függetlenül állóesz
köznek minősülnek;

— nem minősülnek beruházási költségnek az 
egyéb fejlesz ési költségek. Ezek:

a befejezetlen beruházásoknál teljesített fo
lyósítások után az állami kölcsön és a cél jel
legű hitel igénybevétele miatt fizetendő ka
matok, a befejezetlen beruházások biztosítási 
díja, a tartós használatba vétel díja, az át
telepítési-, zöldkártalanítási költségek, köz- 
fmi7e/-használati díj, az egyéb hatósági díjak 
és illetékek.

A Központi Statisztikai Hivatal 
9004/1985. (S.K 2.) KSH számú

k ö z l e m é n y e
a gazdasági szervezetek tulajdonforma 

és gazdálkodási (vállalatvezetési) forma szerinti 
osztályozásáról

Az egységes statisztikai számjelrendszerről és a 
pénzforgalmi jelzőszámrendszerről szóló 1/1984. 
(IV. 18.) KSH—MNB számú együttes rendelkezés 
6. §-a alapján az egységes statisztikai számjelrend
szert a következők szerint módosítom.

Az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. tör
vény módosítására kiadott 1984. évi 22. számú 
tvr., valamint a gazdaságirányítási rendszer tovább
fejlesztése érdekében kiadott jogszabályok értel
mében szükségessé vált az egységes statisztikai 
számjel számtartományának bővítése. Ennek kö
vetkeztében az egységes statisztikai számjel 10—11. 
számjegye a tulajdonforma, 12—13. számjegye a 
gazdálkodási (vállalatvezetési) forma kódja. A 14. 
számjegy — új információként — arról tájékoztat, 
hogy a gazdasági szervezet jogosult-e a gazdasági 
szabályozás, az árszabályozás, az elszámolás, a 
számvitel és a statisztikai adatszolgáltatás, illetőleg 
az érdekeltség és ösztönzés egyszerűsített rendsze
rében működni (az adatszolgáltatási forma kódja). 
Ezzel egyidejűleg az egységes statisztikai számjel 
kibővül a 17—18. számjegyekkel, és a felügyeleti 
kód és a területi kód változatlan tartalommal a 
15—16., illetőleg a 17—18. számjegy helyére kerül. 
Az egységes statisztikai számjel többi eleme vál
tozatlan marad.

A gazdasági szervezetek tulajdonforma és gaz
dálkodási forma szerinti osztályozásáról szóló 9002/ 
1982. (SK 3.) KSH számú közlemény mellékletei, 
valamint a 2/1969. (XII. 11.) KSH—MNB számú 
együttes rendelkezés alapján kiadott — a vállalatok 
szövetkezetek, pénzintézetek és egyéb szervek egy
séges statisztikai számjelének adatairól 1982-ben 
megjelent — NÉVJEGYZÉK 2. és 3. számú mel
léklete helyébe e közlemény mellékletei lépnek.

A módosított egységes statisztikai számjel egyes 
elemeinek tartalmi meghatározását a Központi 
Statisztikai Hivatal külön kiadványban teszi közzé.

A közleményben foglaltak 1985. január 1-től 
hatályosak. Az 1984. évi tevékenységre vonatkozó 
adatszolgáltatásoknál a módosítás előtti számjele
ket kell alkalmazni.*

Központi Statisztikai Hivatal

1. számú melléklet
a 9004/1985. (SK  2.) KSH számú közleményhez

A gazdasági szervezetek tulajdonforma szerinti 
csoportosítása

Üj kód Kód 1984.
10-11. XII. 31-ig

számjegy 10. számjegy

1—4 SZOCIALISTA SZEKTOR

1 -2  ÁLLAMI SZEKTOR

10 Minisztérium által létesített
(költségvetési) gazdasági 
szervezetek A

11 Minisztérium által létesített 
(nem költségvetési)
gazdasági szervezetek B

12 Tanács által létesített (költség-
vetési) gazdasági szervezetek C

13 Tanács által létesített 
(nem költségvetési)
gazdasági szervezetek D

14 Egyéb szervek által létesített
gazdasági szervezetek E

15 Társadalmi szervezetek által
létesített gazdasági szervezetek F

16 Állami társulási tulajdonforma G
17 Állami-külföldi vegyes tulajdon-

forma H

3 SZÖVETKEZETI SZEKTOR

31 Szövetkezeti tulajdonforma J
32 Szövetkezeti társulási tulajdon-

forma K
33 Szövetkezeti-külföldi vegyes

tulajdonforma L

4 ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK 
KISEGÍTŐ GAZDASÁGAI

41 Alkalmazásban állók kisegítő
gazdaságai M

5 MAGÁNSZEKTOR

51 Magánszektor N

6 KÜLFÖLDI GAZDASÁGI 
SZERVEZETEK

61 Külföldi gazdasági szervezetek P

* A már kinyomtatott statisztikai beszámolójelentések 
elhasználhatok.
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2. számú melléklet
a 900411985. (SK 2.) KSH számú közleményhez

A gazdasági szervezetek 
gazdálkodási (vállalatvezetési) forma szerinti

csoportosítása
Üj kód Kód 1984.
12-13. XII. 31-ig

számjegy 11. számjegy

1—4 VÁLLALATI REND SZERINT 
MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ 
SZERVEZETEK

1 - 2 VÁLLALATOK

1 VÁLLALATOK 
ÁLLAMIGAZGATÁSI 
FELÜGYELET ALATT

10 Közüzemi vállalat
11 A Minisztertanács által kijelölt 

vállalat
12 Tröszt E
19 Vállalat A

2 VÁLLALATOK
NEM ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELÜGYELET ALATT

20 Vállalat a vállalati tanács 
általános vezetésével

21 Vállalat a dolgozók közgyűlésének
(küldöttközgyűlésének) általános 
vezetésével

22 Leányvállalat az igazgató 
általános vezetésével

27 Kisvállalat B
28 Leányvállalat C
29 Leányvállalat kisvállalati 

formában D

3 GAZDASÁGI TÁRSULÁSOK 
ÉS KERESKEDELMI 
TÁRSASÁGOK

31 Közös vállalat F
32 Betéti társulás F
33 Egyesülés G
36 Részvénytársaság H
37 Korlátolt felelősségű társaság H

4 SZÖVETKEZETEK 
ÉS TÁRSULATOK

41 Mezőgazdasági
termelőszövetkezet I

42 Halászati termelőszövetkezet J
43 Mezőgazdasági szakszövetkezet K
44 Ipari és egyéb szövetkezet L
45 Kisszövetkezet M
48 Vízgazdálkodási társulat N

Üj kód Kód 1984.
12-13. X.II 31-ig

számjegy 11. számjegy
5 KÖLTSÉGVETÉSI REND 

SZERINT MŰKÖDŐ 
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÜZEMEIK

51 Maradványérdekeltségű költség- 
vetési rend szerint működő gaz
dálkodó szervezet S

52 Eredményérdekeltségű költség- 
vetési rend szerint működő 
gazdálkodó szervezet T

53 Költségvetési üzem R

6 EGYÉB FORMÁBAN MŰKÖDŐ 
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

61 Jogi személyiséggel nem rendel
kező gazdasági társulás U

62 Közkereseti társaság U

7 A LAKOSSÁG KIEGÉSZÍTŐ 
TEVÉKENYSÉGE

71 Vállalati gazdasági munka- 
közösség V

72 Állami gazdasági szakcsoport w
73 Szövetkezeti szakcsoport X
74 Mezőgazdasági termelő- és egyéb 

szövetkezetek háztáji
gazdaságai Y

75 A lakosság kisegítő tevékenysége Z

8 ÖNÁLLÓK

81 Egyéni vállalkozás 1
82 Munkaközösség 2
83 Egyéb csoportos vállalkozás 3

9 TECHNIKAI KÓDOK

9 1 -9 9 6 - 9

3. számú melléklet
a 900411985. (SK 2.) KSH számú közleményhez

A gazdasági szervezetek 
adatszolgáltatási forma szerinti csoportosítása

Kód
14. számjegy

1 Teljes körű adatszolgáltatásra 
kötelezett gazdasági szervezetek

2 A statisztikai adatszolgáltatás 
egyszerűsített rendszerében mű
ködő gazdasági szervezetek
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4. számú melléklet a 900411985. (SK.  2.) KSH számú közleményhez

Az egységes statisztikai számjel felépítése

A gazdálkodó szervezetek egységes statisztikai számjele két részből áll:
a) törzsszám,
b) csoportképző ismérvek sorozata.

a) b)

számjegy =
1— 5. (5 jegy) tö rzsszám --------------------------------------
6— 9. (4 jegy) szakágazati k ó d -------------------------------

10—11. (2 jegy) tulajdonforma kód --------------------------
12—13. (2 jegy) gazdálkodási (vállalatvezetési) forma kód

14. (1 jegy) adatszolgáltatási forma kód ---------------
15—16. (2 jegy) felügyeleti kód----------------------------------
17—18. (2 jegy) területi k ó d -------------------------------------

A Központi Statisztikai Hivatal 
9005/1985. (S. K 2.) KSH számú

k ö z l e m é n y e

a gazdálkodó szervezetek egységes 
statisztikai számjelének változásáról

A Központi Statisztikai Hivatal 9004/1985. (S. K
2.) KSH számú közleménye szerint megváltozott 
az egységes statisztikai számjelben a tulajdonforma 
és a gazdálkodási (vállalatvezetési) forma kódja, 
továbbá a számjel kiegészült az adatszolgáltatási 
forma kódjával. Fentiek következtében megválto
zott minden gazdálkodó szervezet statisztikai szám
jele. Tekintettel arra, hogy a gazdálkodó szervezetek 
végleges statisztikai számjele csak akkor határoz
ható meg, amikor az alapítói jogokat gyakorló szerv 
az új létesítő határozatot [33/1984. (X. 31.) MT 
számú rendelet 54. § (3) bekezdés] kiadta, a gaz
dálkodó szervezetek 1985. január 1-i hatállyal régi 
számjelüknek megfelelő, egységes új számjelet kap
nak. Erről a gazdálkodó szervezeteknek külön érte
sítést nem küldünk, a számjel módosítását az alábbi 
táblázat alapján kell elvégezni. A létesítő határoza
tok kiadása, és azok alapján a törzskönyvi nyilván
tartás módosítása után kapják meg a gazdálkodó 
szervezetek végleges statisztikai számjelüket. Erről 
a gazdálkodó szervezeteket a Statisztikai Közlöny 
útján értesítjük.

A tulajdonforma kódjának változása

Régi kód Új kód 10
10. számjegy számjegy

A 10
B 11
C 12
D 13
E 14
F 15

Régi kód Üj kód 10—11.
10. számjegy számjegy

G 16
H 17
J 31
K 32
L 33

gazdálkodási (vállalatvezetési) forma kódjának
változása és az adatszolgáltatási forma kódja

Régi kód Üj kódok
. számjegy 12 13 —14. számjegy

A 19 1
B 27 2
C 28 1
D 29 2
E 12 1
F Közös vállalat 31 1
F Betéti társulás 32 1
G 33 1
H Részvénytársaság 36 1
H Korlátolt felelősségű

társaság 37 1
I 41 1
J 42 1
K 43 1
L 44 1
M 45 2
N 48 1
S 51 1
T 52 1
R 53 1

Központi Statisztikai Hivatal 
Statisztikai Rendszerfejlesztő 

és Koordináló Főosztály
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az Országos Műszaki fejlesztési Bizottság nyil
vános pályázatot hirdet az alábbi műszaki-fejlesz
tési feladat megoldásához nyújtandó pénzügyi tá
mogatás elnyerésére:

„Számitógépes lokális hálózati alkalmazói rendszer 
létrehozása”

Az alkalmazói rendszernek adott népgazdasági 
feladat megoldására alkalmas hardware és software 
eszközök együttesét értjük, amelyet mint rendszert, 
a felhasználó további fejlesztés nélkül alkalmazásba 
vehet.

A javasolt megoldásnak meglévő hazai fejlesz
tési eredményekre kell épülnie.

A részletes pályázati feltételek Szolgay Nortbert- 
nél (OMFB Bp. V., Martinéin tér 8. IV. em. 407. sz. 
alatt, telefon: 175-900/374) szerezhetők be.

A pályázatot 1985. június 15-ig kell benyújtani 
4 példányban és a fenti címre megküldeni.

A pályázatok elbírálásának eredményét az 
OMFB 1985. július 31-ig nyilvánosságra hozza.

OMFB Elnöki Főosztály

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság nyil
vános pályázatot hirdet az alábbi műszaki-fejlesz
tési feladat megoldásához nyújtandó pénzügyi 
támogatás elnyerésére:

„Zártrendszerű TELEDATA szolgáltatások létre
hozása”

Szolgáltatói rendszernek egy adott népgazdasági 
feladat megoldására alkalmas hardware és software 
eszközök együttesét értjük, amelyet mint rendszert, 
a felhasználó további fejlesztés nélkül alkalmazásba 
vehet.

A javasolt megoldásnak meglévő hazai fejlesz
tési eredményekre kell épülnie.

A részletes pályázati feltételek Szolgay Norbert- 
nél (OMFB Bp. V., Martinéin tér 8. IV. em. 407. sz. 
alatt, telefon: 175-900/374) szerezhetők be.

A pályázatokat 1985. június 15-ig kell benyúj
tani 4 példányban és a fenti címre megküldeni.

A pályázatok elbírálásának eredményét az 
OMFB 1985. július 3l-ig nyilvánosságra hozza.

OMFB Elnöki Főosztály

Az MTA Atommag Kutató Intézete pályázatot 
hirdet az intézet második tudományos igazgató- 
helyettesi munkakörére 1985. június 1-i hatállyal.
A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és tudományos fokozat,
— jelentős tudományos eredmények az atommag

fizika valamely területén,
— megfelelő vezetési gyakorlat.

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

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

ményeinek ismertetését,
— a pályázó által írt tanulmányok, közlemények, 

könyvek és egyéb alkotások jegyzékét pontos 
bibliográfiával,

— tudományos fokozatának, kitüntetésének, idegen 
nyelvismeretének megjelölését,

— jövőbeni vezetői működésére vonatkozó terveit
A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzát 2 példányban,
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az ATOMK1 kutatója, 
az előbb említett okmányokat nem szükséges a 
pályázathoz csatolni.

Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 
megbízására a 23/1983 (XII. 17) ÁBMH. sz. ren
delkezés és annak végrehajtására kiadott 9/1984 
(AK. 9) MTA-F. sz. utasításban, illetve a 10/1984. 
(AK. 10) MTA-F. sz. utasításban foglaltak irány
adók.

A pályázatokat az intézet Igazgatójához címezve 
(Debrecen 4001. Postafiók 51.) kell benyújtani e 
felhívás megjelenésétől számított négy héten belül.

Dr. Berényi Dénes s. k.
intézeti igazgató 
MTA lev. tagja

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
FEJES TÓTH LÁSZLÓ-t, az MTA rendes tagját, 
az MTA Matematikai Kutató Intézete nyugalma
zott igazgatóját, címzetes egyetemi tanárt,
70. születésnapja alkalmából, a diszkrét geometria 
területén kifejtett iskolateremtő tudományos mun
kásságáért, további jelentős tudományos közéleti 
tevékenységéért

SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND

kitüntetésben részesítette.

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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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 
Tudományos Minősítő Bizottság titkára csütörtö
kön 10—11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelen
tés a 173-929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkárság

ISSN 0460-5829

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik havonta kétszer 
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J o g sza b á ly o k

A Minisztertanács 
1008/1985. (III. 14.) 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. Juhász Ádámot — mint 
az Ipari Minisztérium képviselőjét — eredményes 
munkája elismerése mellett felmenti.

2. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság tagjává — az Ipari Minisztérium képvise
lőjeként — Horváth Ferenc ipari minisztériumi 
államtitkárt kinevezi.

3. Az 1038/1984. (VIII. 22.) Mt. számú határozat 
a jelen határozat rendelkezéseinek megfelelően 
módosul.

4. Ez a határozat a kihirdetése napján lép 
hatályba.

Dr. Maróthy László s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1985. évi február 12-i ülésről

J e l e n t é s
a magyar és idegen nyelvű folyóiratok

felülvizsgálata tárgyában hozott 27/1982. sz. 
elnökségi határozat végrehajtásáról

Az Elnökség 1980-ban alkalmi bizottságot kül
dött ki a magyar és idegen nyelvű akadémiai folyó
iratok felülvizsgálatára, majd — a bizottság jelen
tése alapján — határozatot hozott a teendőkről. 
(27/1982. sz. elnökségi határozat.) Ebben — többek 
között — megbízta az alkalmi bizottságot, hogy 
1984 végével vizsgálja meg az említett határozat 
végrehajtását és a folyóiratokkal kapcsolatos prob
lémákat. A jelentés az alkalmi bizottság ezen újabb 
vizsgálatának eredményeit foglalja össze, megálla
pítva lényegileg a következőket.

Az Osztályközlemények — az elnökségi határo
zatnak megfelelően — 1985-tel megszűnnek. He
lyettük nem indult azonban minden esetben olyan 
szakmai folyóirat, melyet a határozat annak
idején javasolt.

Az Acták és a magyar nyelvű folyóiratok szer
kesztésében csak kivételesen tapasztalható javulás, 
a szerzői magatartásban pedig inkább romlás észlel
hető. A kéziratok átfutási ideje túlságosan hosszú, 
aminek egyik oka, hogy a szerkesztőségek többsége 
nem kap megfelelő, publikációra érdemes kéziratot. 
A szerzők viszont gyakran arra hivatkoznak, hogy 
azért nem fordulnak publikálás végett a szerkesztő
ségekhez, mert nagyon késedelmesen jelentetnék 
meg cikkeiket. A kéziratok alacsony színvonal maiatt 
egyébként az Acták többsége nem is reprezentálja

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

méltóképpen a magyar tudományt, ahol pedig nincs 
baj a minőséggel, ott a késedelmes megjelenés 
kérdőjelezi meg az Acta létjogosultságát.

Az Acták túlnyomó hányada ráfizetéses. A jelen
tés hangsúlyozza ugyan, hogy a rentabilitás nem 
lehet döntő szempontja az elbírálásnak, de nyoma
tékosan rámutat arra is, hogy az Akadémiai Kiadó 
által élvezett pénzügyi támogatás 1981 óta forint
értékben változatlan, ugyanakkor az előállítási 
költségek folyamatosan és rohamosan növekedtek. 
Az alkalmi bizottság mégsem javasolja, hogy az ille
tékesek merőben gazdaságossági megfontolásból 
valamelyik Actát megszüntessék. Javasolja viszont, 
hogy a tudományos osztályok körültekintő mérle
gelés után csökkentsék az ívterjedelmet minden 
olyan esetben, amikor a külföldi folyóiratokkal való 
versenyzés — a kívánatos feltételek hiányában — 
egyáltalán nem lehetséges.

A magyar nyelvű folyóiratoknál különösen nyo
masztó az évről évre fokozódó teher, a növekvő 
ráfizetés, ami szükségszerűen arra vezet, hogy 
a Kiadó nem szorgalmazza a folyóiratok kiadását. 
Ezért az alkalmi bizottság azt javasolja, hogy 
az osztályok a folyóiratok összterjedelmét 1986-tól 
kezdve 25—30%-kal csökkentsék. Ezen belül egyes 
folyóiratok megszüntetése vagy megfelelő mértékű 
ívszám (kiadási költség) csökkentése a tudományos 
osztályok megítélése szerint történjék, úgy azon
ban, hogy a globális csökkentés érvényesüljön.

A jelentés feletti vitában kifejezésre jutott 
az általános vélemény, hogy az alkalmi bizottság 
megalapozottan mutat rá azokra a fogyatékossá
gokra, hibákra, amelyek a szerkesztőbizottságok 
nem megfelelő munkájának számlájára írhatók; 
ilyenek különösen: a kezdeményező készség hiánya, 
a kéziratok felületes bírálata, a határidők elmu
lasztása. Emellett azonban — hangsúlyozta több 
hozzászóló — számos egyéb körülmény is közre
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játszik abban, hogy a kialakult helyzet nem meg
nyugtató. Utalás történt arra, hogy az ívszám 
szerint történő fizetés a terjedelem növelése irá
nyába ösztönöz. Megállapították azt, hogy a kézira
tokat gyakran pl. csak az ábrák átrajzoltatása után 
fogadják el, ami felesleges többletmunkát okoz. 
Szóba került, hogy miközben a nyomdai költségek 
emelkedtek, az olvasóközönség vásárlóereje csök
kent. Elhangzott továbbá, hogy a terjesztésnek 
nincs megfelelő apparátusa és gyenge a propaganda- 
tevékenység; továbbá, hogy fordított arány áll 
fenn egyfelől a minőség (nagy példányszám), más
felől a ráfizetés között.

A legtöbb hozzászóló aggodalmát fejezte ki a 
jelentésben javasolt, lineárisan érvényesülő csök
kentéssel szemben. Ügy vélték, hogy egyfajta 
„önfelszámolás”-sal lenne egyértelmű ez a törekvés. 
A belső tartalékok más eszközeinek, módjainak fel
tárásával kellene a helyzet javulását előmozdítani. 
Mindenképpen nagyobb mérséklet szükséges a 
számszerű csökkentés elhatározásánál, és több 
türelmet indokolt tanúsítani e téren, annál inkább, 
mert még nem volt lehetőség azoknak a kedvező 
hatásoknak a lemérésére, amelyeket egyes osztá
lyoknak és szerkesztőbizottságoknak a korábbi 
elnökségi határozat végrehajtásaként megtett intéz
kedései kiváltottak.

Az Elnökség 3/1985. számú határozata

Az Elnökség — megköszönve az alkalmi bizott
ság értékes munkáját —

1. lényegileg elfogadja a jelentés helyzetfeltáró 
megállapításait és értékelését;

2. felkéri a tudományos osztályokat, hogy 
tekintsék alapvető feladatuknak az akadémiai 
folyóiratok színvonalának emelését; törekedjenek 
arra, hogy a folyóiratok mind belföldön, mind kül
földön méltóképpen reprezentálják a magyar tudo
mányt, a hazai kutatások eredményeit; mérlegeljék 
nagyon körültekintően a folyóirat megjelentetésé
hez fűződő érdekeket, valamint a kiadással felme
rülő gondokat, problémákat; mindezek alapján 
lelkiismeretükre hallgatva döntsenek a folyóirat 
jövőjéről, szükség szerint megszüntetéséről vagy 
ívterjedelmének csökkentéséről mindazon esetek
ben, mikor kellő mennyiségű és minőségű cikk 
megjelentetésére bármilyen okból nem számíthat
nak;

3. szükségesnek tartja, hogy a tudományos osz
tályok által már megtett és ezután teendő intézke
dések hatásáról ez év végéig az Elnökség tájékoz
tatást kapjon; a helyzet felmérésére és a tájékoz
tatás elkészítésére — az ez évi közgyűlést köve
tően — elnökségi alkalmi bizottságot kell kiküldeni.

J a v a s l a t
az 1986. évi könyvkiadási keretek 

megállapítására

Az Akadémiai Kiadói Tanács elnökének elő
terjesztése — többek között — megállapítja, hogy 
az Elnökség jóváhagyta ívkeretek alapján történő

tervezés az utóbbi években erősen formálissá vált. 
Az eleve teljesíthetetlen tervek realizálásának 
módja rendszeresen vita forrása a kiadó és az egyes 
tudományos osztályok között, s a szaktudományi 
igények és a gazdaságossági szempontok össze
egyeztetése a tervek laza volta miatt több nehéz
ségbe ütközött. Ezeknek a nehézségeknek a fel
oldására tulajdonképpen két lehetőség van: vagy 
a kiadó állami dotációjának megemelése, vagy 
az évi ívkeret kb. 10%-os, lényegében mechanikus 
csökkentése.

A javaslat az utóbbi lehetőséget veszi alapul.
Az Elnökség a javaslatot elfogadta.

Az Elnökség 4/1985. számú határozata

Az Elnökség a központi, továbbá a tudományos 
osztályok rendelkezésére bocsátott 1986. évi könyv- 
kiadási ívkeretet — irányszámokként — az aláb
biak szerint hagyja jóvá.

Központi keret: 100 ív

I. Osztály 1100 ív
II. Osztály 900 ív

III. Osztály 230 ív
IV. Osztály 270 ív
V. Osztály 320 ív

VI. Osztály 320 ív
VII. Osztály ' 180 ív

VIII. Osztály 180 ív
IX. Osztály 270 ív
X. Osztály 180 ív

összesen: 4050 ív

E l ő t e r j e s z t é s
az MTA 1985. évi Almanachjának 

kiadásáról

Az MTA elnöke javasolja, hogy az 1985. évi 
tisztújító közgyűlést követően az Akadémia adjon 
ki új Almanachot. Egyszersmind szóban előterjesz
tést tett az új Almanach szerkesztőbizottságának 
az összetételére.

A javaslatot az Elnökség tagjai helyesléssel 
fogadták. Elhangzott olyan indítvány, hogy a 
munkálatokat mielőbb meg kellene kezdeni, és az 
Almanachot — lehetőleg — ez év végén meg kellene 
jelentetni.

Az Elnökség 5/1985. számú határozata

1. Az Elnökség szükségesnek tartja, hogy az 
Akadémia az 1985. évi közgyűlés után kialakult 
helyzetet tükröző, új Almanachot jelentessen meg; 
az új Almanachot lehetőleg 1985 végéig ki kell 
adni; az Almanach szerkesztésében hasznosítani 
kell a korábbi Almanachok összeállításával és 
kiadásával kapcsolatosan szerzett tapasztalatokat.
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2. Az Elnökség az új Almanach szerkesztésére 
az alábbi összetételű bizottságot küldi ki:

A szerkesztőbizottság
elnöke: Mócsy András,

az MTA rendes tagja

tagjai: Beck Mihály,
az MTA rendes tagja
Jermy Tibor, 
az MTA levelező tagja

titkára: Gerencsér Emilné,
a Tudományos Testületi Titkárság 
főelőadója

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi:
1. a társadalmilag nagy jelentőségű interdiszcip

lináris kérdések 1981—85. évi munkaprogramjának 
végrehajtásáról szóló írásbeli tájékoztatást;

2. az MTA és a Királyi ír Akadémia közötti 
együttműködési megállapodás aláírásáról szóló írás
beli tájékoztatást.

Szentágothai János s. k.

K ö zlem én y ek

A Tudományos Minősítő Bizottság tájékoztatói 
kandidátusi fokozatok odaítéléséről

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 Tanítóképző Főisk.)
„örmény—magyar irodalmi vonatkozások és az 
’Armenia’ c. folyóirat” c. Szovjetunióban meg
védett értekezése alapján az irodalomtudomány 
kandidátusa.

Történelemtudományi szakbizottság

ANDERLÉNÉ, Dr. SAJTI ENIKŐ:
(JATE)
„A magyar kormányok délszláv politikája a Dél
vidéken 1941 — 1944” c. értekezése alapján a 
történelemtudomány kandidátusa,

FRÖHLICH IDA:
(ELTE BTK)
„Történeti elemek a hellenizmus kései kánonikus 
és apokrif irodalmában” c. Szovjetunióban meg
védett értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa,

KIRÁLY ISTVÁN
(Móricz Zsigmond Mg. Szakközépiskola, Kapos
vár)
„Az agrárszocialista mozgalmak történeti prob
lémái” c. értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa.

Művészettörténeti, építészettörténeti és régészeti szak- 
bizottság

ALBERTINI BÉLA:
(Műv. Minisztérium)
„A magyar fotókritika története a kezdetektől 
1945-ig” c. értekezése alapján a művészettörté
net tudomány 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 jog
tudomány 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 fejlesztésében” 
c. értekezése alapján a neveléstudomány kandi
dátusa,

FORRAY R. KATALIN:
(Oktatáskutató Intézet, Bp.)
„Társadalmunk és középiskolája” c. értekezése 
alapján a neveléstudomány kandidátusa,
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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 
tudományok kandidátusa,

GRANDPIERRE ATTILA:
(ELTE Geofizikai Tanszék)
„A flérjelenség konvekciós értelmezése” c. érte
kezése alapján a fizikai (csillagászat) tudomány 
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 fizi
kai tudomány kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság

JALA MOHAMED SALLAL:
(Irak)
„A tápanyagkezelések hatása a Zölveltelini 
szőlőfajta biomassza képzésére” c. értekezése 
alapján a mezőgazdasági tudomány kandidá
tusa.

Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbizottság

BASMA FAYSAL MAHJOOB:
(Irak)
„A foszfor felszívódása s annak hatékonysága 
baromfiban” c. értekezése alapján az állat
orvostudomány kandidátusa,

TAG EL-DEN HASSAN TAG EL-DEN: 
(Egyiptom)
„A takarmánykeverék fehérje szintjének és 
aminosav kiegészítésének hatása a különböző 
genotípusú nyulak teljesítményére” c. érteke
zése alapján a mezőgazdasági tudomány kandi
dátusa.

Klinikai orvostudományi szakbizottság

APRÓ GYÖRGY:
(SZOTE Szül. és Női Klinika)
„A luteális elégtelenség jelentősége a női med
dőségben” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

JOÓ ISTVÁN:
(HUMAN Oltóanyagtermelő és Kút. Int.)
„Üj típusú kolera vakcina” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

HARTYÁNSZKY ISTVÁN:
(SOTE II. Gyermekklinika)
„A primitív aortaívek fejlődési rendellenességei 
a congenitalis vitiumok tükrében” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

MARSCHALKÓ MÁRTA:
(SOTE Bőr és Nemikórtani Klinika)
„Syphilis serológiai eljárások értékelése az anti- 
veneriás küzdelem szempontjából” c. érteke
zése 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 kandi
dátusa,

TEMESVÁRI ERZSÉBET:
(Országos Bőr és Nemikórtani Klinika)
„A kontakt szenzibilizáció epidemiológiai jelen
tősége” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

VEZEKÉNYI ZSUZSANNA:
(POTE I. Belgyógyászati Klinika)
„Üj enziminduktor, a ZyxorynR, human I —II. 
fázisú klinikai farmakológiája” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság 

CSEKŐ BÉLA:
(NME Szállítóberendezések Tanszéke) 
„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 teljesítőképességének 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 la
pok gyámhatóságának összefüggései” c. érte
kezése alapján a műszaki tudomány kandidá
tusa,

NAGY SÁNDOR:
(BME Gépgyártástechnológiai Tsz)
„Köszörülési folyamat adaptív-optimáló irá
nyítása” c. értekezése alapján a műszaki tudo
mány kandidátusa,
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NGUYEN HUU DUNG:
(Vietnam)
„Vasúti jármű szekrényfelfüggesztés dinamikai 
és üzemeltetési szempontból kedvező paraméte
reinek meghatározása” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa,

P1KLER 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 a műszaki tudomány kandidá
tusa.

Híradástechnikai, irányítástechnikai, automatikai- 
műszertechnikai szakbizottság

GAMAL M. M. ABDEL-RAHIM:
(Egyiptom)
„Gunn oszcillátor stabilizálása gyűrűs rezonáto
rokkal” c. értekezése alapján a műszaki tudo
mány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudományi szak- 
bizottság

H1NGL JÁNOS:
(III. sz. Autójavító Vállalat)
„A személygépkocsi állomány mennyiségi és 
minőségi változásának hatása a javítókapaci
tások fejlesztésére” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa,

HOCK BÉLA:
(Vízgazdálkodási Tud. Kút. Központ) 
„Vízminőség változások a vízhozam és a víz
hőmérséklet figyelembevételével szabad áram- 
lású vízfolyásokon” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

Szervetlenkémiai, analitikai, fizikai kémiai, mag
kémiai, technológiai szakbizottság

HORKAY FERENC:
(Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet) 
„Kémiailag térhálósított polivinilalkohol és poli- 
(vinilacetát) gélek mechanikai és duzzadási tu
lajdonságai” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány kandidátusa,

MIHÁLTZ PÁL:
(BME Mezőgazd. Kémiai Technológiai Tanszék) 
„Oxigénbevitel buborékoltatott gázfolyadék 
érintkeztetőkben” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány kandidátusa,

TÁNCZOS ILDIKÓ:
(BME Szerveskémiai Technológiai Tanszék)
„A gyökös kopolimerizáció inhibíciókinetikája” 
c. értekezése alapján a kémiai tudomány kandi
dátusa,

TÓTH TIBOR:
(ELTE Kémiai Technológiai Tanszék) 
„Gázkromatográfiás csúcsazonosítás megbízha
tóságának növelése retenciós indexek és szelek
tív reakciók együttes alkalmazásával” c. kémiai 
tudomány kandidátusa,

SZALONTAI GÁBOR:
(Nehézvegyipari Kutató Intézet)
„Empirikus spektroszkópiai modellek 13C NMR, 
JH 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. érteke
zése 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. érte
kezése alapján a kémiai tudomány kandidátusa,

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 nagyfeszültségű elektronsugárzás 
hatása a trypsin inhibitor aktivitására, vala
mint E- és H-vitamin tartalmára szójadara és 
szójaliszt esetében” c. értekezése alapján a 
kémiai tudomány kandidátusa.

Általános biológiai szakbizottság

AMINA MOHAMED ZAKI:
(Egyiptom)
„Néhány tetűatka faj taxonómiája és ökológiája 
Magyarországon” c. értekezése alapján a bioló
giai tudomány kandidátusa,

ELSAYED TAWFEEK ELSAYED DARWISH: 
(Egyiptom)
„Egyes gyümölcsfákat fertőző levéltetvek taxo
nómiája és ökológiája Magyarországon” c. érte
kezése alapján a biológiai tudomány kandidá
tusa,
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IZSÁK JÁNOS:
(Berzsenyi Dániel Tanárképző Főisk. Szombat
hely)
„Betegségi diagnózisok diverzitásának életkori 
alakulása és nemi eltérései” c. értekezése alapján 
a biológia tudomány kandidátusa,

LENKEY BÉLA:
(KLTE TTK)
„A digitálisz glikozidok és aglikonok biokonver
ziója” c. értekezése alapján a biológia tudomány 
kandidátusa,

SASS MIKLÓS:
(ELTE TTK)
„Az autofagocitózis szerepe és szabályozása 
a rovarok lárvális szerveiben” c. értekezése 
alapján a biológia tudomány kandidátusa,

WAGDY MOHAMED MAHMOUD EL SARRAF: 
(Egyiptom)
,,Amino acids microbial activity in Hungarian 
shallow waters” c. értekezése alapján a biológia 
tudomány kandidátusa.

Pszichológiai szakbizottság
BOLDIZSÁR HARRISONNÉ, Dr. KAKAS 
GIZELLA:

(ELTE Ált. Pszich. Tsz.)
„Gyermekek reakciói frusztrációs helyzetekben” 
c. értekezése alapján a pszichológia tudomány 
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 hagyo
mányos női-szerepkörben neurotikusnak bizo
nyuló anyák pszichológiai vizsgálata” c. érte
kezése alapján a pszichológia tudomány kandi
dátusa.

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 ERZSÉBET:
(SZOTE)
„Reticuloendothelialis szervfrakciók vizsgálata 
gadolinium kloriddal kiváltott RÉS blokádban 
és diffúz intravosoularis koagulációban” c. érte
kezése alapján a biológiai tudomány kandidá
tusa,

JAHYA ASHRAF S/O f HAFIZ MOHAMMAD 
SIDDIQUE:

(Pakisztán)
„Különböző mutáns kukorica genotípusok né
hány morfo-genetikai tulajdonságának elem
zése 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: 
(Kőbányai Gyógyszerárugyár)
„Tropánvázas vegyületek hatása a szív ingerü
leti folyamataira” c. értekezése alapján a bioló
giai 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 ideg- 
rendszerében” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

SZESZÁK FERENC:
(DOTE Biológiai Int.)
„A génaktivitás szabályozó faktorok vizsgálata 
különböző kísérleti rendszerekben” c. érteke
zése alapján a biológiai tudomány kandidátusa,

TERESA MARTINEZ RODRIGUEZ:
(Kuba)
„A pigmenttartalom változása a citrus-félék 
gyümölcshéjában és a színeződés megváltozta
tásának lehetősége” c. értekezése alapján a 
biológiai tudomány kandidátusa.

Szociológiai és demográfiai szakbizottság

KAPITÁNY (FÖVÉNY) ÁGNES: 
(Művelődéskutató Intézet, Bp.)
„A társadalmi formációk struktúrájának tükrö
ződései a mai magyar társadalom értékrendsze
rében” c. (Kapitány Gáborral közösen írt) érte
kezése alapján a szociológiai tudomány kandi
dátusa,

KAPITÁNY (FÖVÉNY) GÁBOR: 
(Művelődéskutató Intézet, Bp.)
„A társadalmi formációk struktúrájának tükrö
ződései a mai magyar társadalom értékrendsze
rében” c. (Kapitány Ágnessel közösen írt) 
értekezése alapján a szociológiai tudomány kan
didátusa.
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4. 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. 
augusztus 30.)

Nyelvtudományi, orientalisztikai, klasszika-filológiai 
szakbizottság

BÁNRÉTI ZOLTÁN:
(MTA Nyelvtudományi Intézet)
„A megengedő kötőszók szintaxisáról és sze
mantikájáról” c. értekezése alapján a nyelv- 
tudomány 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. érteke
zése alapján az irodalomtudomány kandidátusa,

NAGY SÁNDOR:
(Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger)
„Bűntudattól a szocializmusig (Remenyik Zsig- 
mond és a modern magyar irodalom)” c. érteke
zése alapján az irodalomtudomány kandidá
tusa,

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 kandidátusa.

Filozófiai szakbizottság

NOVÁKNÉ, RÓZSA ERZSÉBET:
(KLTE Filozófiai Tsz)
„Hegel 1920-as Jogfilozófiájának gazdaságfilo
zófiai rendszere” c. értekezése alapján a filo
zófia tudomány kandidátusa.

Közgazdaságtudományi szakbizottság

BORDA JÓZSEFNÉ:
(MKKE)
„Rendszerelméletű nyereségelemzés a magyar 
iparban” c. Szovjetunióban megvédett érteke
zése alapján a közgazdaságtudomány kandidá
tusa,

KECSŐ ISTVÁN:
(nyugdíjas)
„A kutatási folyamat az ismeretlentől a haszno
sításig” 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 köz
gazdaságtudomány 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 korá
ban” c. értekezése alapján a történelem (régé
szet) 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 Rendőrtiszti Főiskola)
„A gazdasági rend védelmére irányuló társa
dalmi és jogi törekvések” c. értekezése alapján 
az állam- és jogtudomány kandidátusa.

Pedagógiai szakbizottság

ELSAYED HASSAN ALY HASSAN:
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„Egyiptomi mezőgazdasági munkások és pa
rasztok képzése és továbbképzése a programo
zott oktatás és az audiovizuális technikák fel- 
használásával” c. értekezése alapján a nevelés- 
tudomány kandidátusa,
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MAGEED ALI GHANEM:
(Jemeni Népi Demokratikus 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. érte
kezése alapján a matematika tudomány kandi
dátusa,

CZÉDLI GÁBOR:
(JATE Bolyai Intézet)
„Univerzális algebrák jellemzése hálóazonos
ságokkal” c. értekezése alapján a matematika 
tudomány kandidátusa,

JUHÁSZ FERENC:
(MTA Számítástechn. és Automat. Kút. Int.) 
„Eredmények a klaszterelemzésben” c. érteke
zése alapján a matematika tudomány kandidá
tusa,

GYŐRI ERVIN:
(MTA Mat. Kút. Int.)
„Transzverzáliselméleti kérdésekhez vezető kom- 
binatórikai problémák” c. értekezése alapján 
a matematika tudomány kandidátusa,

KOMLÓSI SÁNDOR:
(Janus Pannonius Tudományegyetem)
„A kvázikonvex programozás elmélete és mód
szerei egyes kérdéseihez” c. Szovjetunióban 
megvédett értekezése alapján a matematika 
tudomány kandidátusa,

LEHEL ERNŐ:
(MTA SZTAKI)
„Fastruktúrák, lefogási és fedési feladatok 
hipergráfokban” c. értekezése alapján a mate
matika tudomány kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság
ABDUL FATTAH PCHIMAF:

(Szíriái Arab Köztársaság)
„Szisztematikus és kontakt fungicidek haté
konysága a Cercospora beticola ellen” c. érte
kezése alapján a mezőgazdasági tudomány kan
didátusa,

JOSE 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 Köztársaság)
„Biogáz előállítási technológiák” c. értekezése 
alapján a mezőgazdasági tudomány kandidá
tusa,

MOLNÁR SÁNDOR:
(Erdészeti és Faipari Egy., Sopron)
„Az akác (Robinia Pseudo-acacia L.) termesz
tésének és faanyag minőségének kapcsolata” c. 
értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa,

SÁRAY TAMÁS:
(Kertészeti Egyetem)
„Zöldségfélék hűtőtárolásának technológiája 
szabályozott légtérben” c. értekezése alapján 
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

SZENDREI GÉZA:
(Természettudományi Múzeum)
„Gyakori alföldi talajtípusok elsősorban szikes 
talajok mikromorfológiája és annak anyag- 
forgalmi és talajgenetikai vonatkozásai” c. 
értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa.

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 köz
gazdaságtudomány kandidátusa,

MAGDA SÁNDOR:
(GATE Mg. Főiskolai Kara, Gyöngyös)
„A műszaki fejlesztés humán és anyagi erő
forrásainak összefüggései a termelőszövetkeze
tekben” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa,

TOMPA JÁNOSNÉ:
(MKKE)
„A humán tényező korszerű agrártermelési 
rendszerekben” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság
ARZ GUSZTÁV:

(BME Gépgyártástechn. Tsz)
„Csúszóvezetékű szánok akadozó csúszásának 
elméleti és kísérleti vizsgálata” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,
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PALÁSTI KOVÁCS BÉLA:
(Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola) 
„Forgácsolással megmunkált felületek mikro- 
geometriájának értékelése” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa.

Energetikai szakbizottság

ÁRPÁSI MIKLÓS:
(Orsz. Kőolaj és Gázip. Tröszt)
„Eljárás a béléscsőoszlopok ültetési terhelésé
nek meghatározására a cementezetlen béléscső
oszlop feszültségi állapotának mérése alapján” 
c. Szovjetunióban megvédett értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa.

Híradástechnikai, irányítástechnikai, automatikai
műszertechnikai szakbizottság

NEMES LÁSZLÓ:
(MTA SZTAKI)
„Számítógépes vezérlési rendszer szerszámgé
pek, ipari robotok és gyártórendszerek irányítá
sára” 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 
tudomány kandidátusa.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak-
bizottság

BORZA TIBOR:
(FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium) 
„Üj állomáskoordináta meghatározási módsze
rek a kozmikus geodéziában” c. értekezése alap
ján a műszaki tudomány kandidátusa,

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 Kutatólaboratórium)
„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
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 JÚLIA:
(MTA KKKI)
„Etil-benzol folyadékfázisú oxidációjának szá
mítógépes szimulálása” című értekezése alapján 
a kémia tudomány kandidátusa,

PELYVÁS FERENCZIK ISTVÁN:
(MTA Antibiotikum Kémiai Tsz. Kút. Csop.)
„Tridezoxi amino-hexózok szintézise” c. érte
kezése alapján a kémia tudomány kandidátusa,

POZSGAY VINCE:
(B Z Kft, Biogal-Zyma Közös Vállalat, Deb
recen)
„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, Tiszadob)
„A Sebes-Körös medencéje madárpopulációinak 
faunisztikai és ökológiai tanulmányozása” c. 
Romániában megvédett munkája alapján a bio
lógia 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 felszabadítási mozgalom (1967— 
1980)” c. értekezése alapján a politikatudomány 
kandidátusa,
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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 Köztársaság)
,,A neokolinialista állam kialakulásának mo
dellje és fejlődése, a forradalom győzelme és 
a népi hatalom kiépülése Kubában (1898— 
1961)” c. értekezése alapján a politikatudomány 
kandidátusa,

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.

5. 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. 
október 31.)

Közgazdaságtudományi szakbizottság

LOSONCZ MIKLÓS:
(MTA Világgazdasági Kutató Intézet) 
„Világgazdasági alkalmazkodás a nyugat-euró
pai kis országokban” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa,

TURJÁN SÁNDOR:
(MKKE Pénzügyi Tsz)
„Az adózás gazdaságpolitikai összefüggései” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudomány kan
didátusa,

REKETTYE GÁBOR:
(TANNIMPEX Külker. Váll.)
„A termékszerkezet korszerűsítésére irányuló 
vállalati döntések piaci feltételei” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

ROÓZ JÓZSEF:
(Pénzügyi és Számviteli Főiskola)
„A közvetlen termelésirányítók helye, szerepe 
a vállalati irányítási rendszerben” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

SZÁNTÓ BORISZ:
(Minisztertanács Titkársága)
„A műszaki innováció elméleti-metodológiai 
vizsgálata” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

CSABA LÁSZLÓ:
(MTA Világgazdasági Kutató Intézet)
„A KGST a változó világban” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

FARKAS PÉTER:
(MTA Világgazdasági Kutató Intézet)
„A fejlődő országok világgazdasági típusai és 
differenciálódása” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa,

FARKAS FERENC:
(Janus Pannonius Tud. Egy.)
„A vállalati szervezés célja és célmeghatározó 
döntései” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

LÁNG ESZTER:
(DOTE Marxizmus Int.)
„A külföldi tőkebefektetések szerepe a francia 
gazdaságban” c. értekezése alapján a közgaz
daságtudomány kandidátusa,

PAPP ILONA:
(MKKE Ipargazdaságtan Tsz)
„Az ásványi eredetű természeti erőforrások 
rendszerszemléletű értékelése” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

STERNTHAL JÁNOS:
(Ipargazdasági Kutató Csoport)
„Rugalmas alkalmazkodás és vállalatok közötti 
termelési kooperáció a gépiparban” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

VÖRÖS JÓZSEF:
(Janus Pannonius Tud. Egy.)
„A vállalati tervezés néhány matematikai prog
ramozási modellje” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa,

FOLKMAYER TIBOR
(Szakszervezetek Elm. K. I.)
„Vezetési elvek és módszerek a vállalatok gya
korlatában” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

MAHA MAHI HUSSZEIN KAMAL EL-DIN: 
(Iraki Köztársaság)
„A tervgazdálkodás és alkalmazásának lehető
ségei Irakban” c. értekezése alapján a közgaz
daságtudomány kandidátusa,

ISA MOHAMMAD ISA:
(Iraki Köztársaság)
„Comparative Analysis of Planning Experiences 
in Iraq, Cuba and India” c. értekezése alapján 
a közgazdaságtudomány kandidátusa,

HASSAN ALI MOHAMED MELOELAIN: 
(Jordánia)
„Az egészségügyi szolgáltatások iránti szükség
letek és az ellátás alakulásának nemzetközi
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összehasonlító elemzése és előrejelzése” c. érte
kezése alapján a közgazdaságtudomány kandi
dátusa,

NITA MATHUR:
(Indiai Köztársaság)
„Terv és piac egy szocialista gazdaságban” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudomány kan
didátusa,

CSULLAG JÓZSEF:
(Somogy megyei Tanács VB Ipari Osztály, 
Kaposvár)
„A kisvállalatok stratégiai tervezése és vezetése” 
c. értekezése alapján a közgazdaságtudomány 
kandidátusa,

BAUER TAMÁS:
(MTA Közgazdaságtudományi Intézet) 
„Tervgazdaság, beruházás, ciklusok” c. érteke
zése alapján a közgazdaságtudomány kandidá
tusa,

SZABÓ GYULA:
(KSH SZÁMOK)
„Számítógéppel támogatott műhelyszintű ope
rativ gyártástervezési rendszer alapjai és meg
valósítási módjai közgazdasági célkitűzések el
érésére” c. NDK-ban megvédett értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

TÓTH MAGDOLNA:
(Kertészeti Egyetem Marx — Leninizmus Tsz.) 
„Az ipari termelés hatékonysága növelésének 
tartalékai a KGST-tagországokban” c. Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa,

BERKI ERZSÉBET:
(Baranya megyei PB Oktatási Igazgatóság) 
„Elosztási viszonyok, mint a gazdaságirányítás
ban felhasználandó ösztönzők (A SZU és az 
MNK tapasztalatainak összehasonlító elemzése)” 
c. Szovjetunióban megvédett értekezése alapján 
a közgazdaságtudomány kandidátusa,

KAMENICZKY ISTVÁN:
(MSZMP KB)
„A közös (kollektív) munka szervezete és ösz
tönzése korszerűsítése (a Szovjetunió és a MNK 
iparának példáján)” c. Szovjetunióban megvé
dett értekezése alapján a közgazdaságtudomány 
kandidátusa.

Pedagógiai szakbizottság

TANKÓ LÁSZLÓ:
(Csehszlovák Szocialista Köztársaság)
„A személyiségfejlesztés lehetőségei a gimná
ziumi magyar irodalomtanításban Csehszlová
kiában” c. értekezése alapján a neveléstudo
mány kandidátusa,

MEHDI DAKHIL KADUM AL OBEIDI:
(Iraki Köztársaság)
„Történeti, kulturális és pszichológiai szempon
tok a tanterv- és oktatástervezésben (különös 
tekintettel Irakra és Magyarországra)” c. érte
kezése alapján a neveléstudomány kandidátusa.

Fizikai és csillagászati szakbizottság

MOHAMED ALI AHMED HASSAN:
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„Az Al—Cu ötvözet metastabil állapotainak 
vizsgálata lágy röntgen emissziós (SXES) és 
röntgen-fotoelektron (XPS) spektroszkópiákkal” 
c. értekezése alapján a fizikai tudomány kandi
dátusa,

SZALONTAI BALÁZS:
(MTA Szegedi Biológiai Közp. Biofiz. Int.)
„A karotinoidok, mint természetes Raman- 
aktív riporter molekulák membrán folyamatok
ban” c. értekezése alapján a fizikai tudomány 
kandidátusa,

GÁL JÁNOS:
(MTA Atommagkutató Intézet)
„Üj mérési elvek és módszerek a magspektrosz
kópia mérőműszerek paramétereinek javítá
sára” c. értekezése alapján a fizikai tudomány 
kandidátusa,

CSEH JÓZSEF:
(MTA Atommagkutató Intézete)
„Könnyű magok rezonanciareakciói és a mag
molekulák” c. értekezése alapján a fizikai tudo
mány kandidátusa,

BIBÓK GYÖRGY:
(MTA Atommagkutató Intézete)
„Mérési módszerek és áramköri megoldások 
kifejlesztése az energia és időspektroszkópiai 
műszerek mérési pontosságának javítására” c. 
értekezése alapján a fizikai tudomány kandidá
tusa,

BUKA ÁGNES:
(MTA Központi Fizikai K. I.)
„Dielektromos permittivitás és dipólrelaxáció 
nematikus és szmektikus folyadékkristályok
ban” c. értekezése alapján a fizikai tudomány 
kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság 

HORVÁTH BÉLA:
(Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron)
„Az erdészeti szaporítóanyag-termesztés gépe
sítésének fejlesztése” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

KAI FÁS FERENC:
(Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
„A mezőgazdasági termények támasztásnélküli 
vágásának dinamikai modellje” c. Szovjetunió
ban megvédett értekezése alapján a mezőgaz
dasági tudomány kandidátusa,

KOVÁCS JENŐ:
(Mátrai Erdő és Fafeldolgozó Gazd. Eger)
„A hazai kérgezőgépek fejlesztése” c. — tudo
mányos munkásság eredményeinek tézisszerű 
összefoglalása alapján a mezőgazdasági tudo
mány kandidátusa,
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LÁNG ZOLTÁN:
(Kertészeti Egyetem)
„Szedőszerkezet a paradicsom és zöldpaprika 
energiatakarékos betakarításához” c. érteke
zése alapján a mezőgazdasági tudomány kandi
dátusa,

LIGETVÁRI FERENC:
(Kertészeti Egyetem)
„A cseppenkénti öntözés hatásvizsgálata szőlő- 
ültetvényekben” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudomány kandidátusa,

TIHANYI ZOLTÁN:
(Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron) 
„Gyorsan növő fafajok és a szennyvizhasznosí- 
tás kölcsönhatásai” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

TÓTH JÓZSEF:
(Erdészeti Tud. Int. Duna—Tisza közi Kis. Áll. 
Kecskemét)
„Alföldi fenyvesek kártevő rovarai és az ellenük 
való védekezés” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudomány kandidátusa,

ABDUL FATAH S/O ABDULLAH KHAN
BALOCH:

(Pakisztán)
„A magnézium hatása a paradicsom termés 
mennyiségére és minőségére” c. értekezése 
alapján a mezőgazdasági tudomány kandidá
tusa.

Elméleti orvostudományi szakbizottság

CSILLAG ANDRÁS:
(SOTE I. Anatómiai Intézet)
„Transzport folyamatok izolált idegvégződések
ben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

PINTÉR ALÁN:
(Országos Közegészségügyi Intézet)
„Endogén retrovírusok szerepe metilnitrozoureá- 
val indukált egér limfómák kialakulásában” c. 
értekezése alapján az orvostudományok kandi
dátusa,

BUZSÁKI GYÖRGY:
(POTE Élettani Intézet)
„A hippokampális elektroenkefalogram cellulá- 
ris alapjai éber patkányokban” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

EMŐDY LEVENTE:
(POTE Mikrobiológiai Intézet)
„Az alfa-hemolizin termelés és a virulencia 
kapcsolata Escherichia coliban és Proteus mor- 
ganiiban” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

MADARÁSZ MAGDA:
(SOTE I. sz. Anatómiai Intézet)
„A kvantitatív viszonyok összehasonlítása a 
macska specifikus thalamusmagjaiban” c. ér
tekezése alapján az orvostudomány kandidátusa,

RÉFFY ANTAL:
(Országos Traumatológiai Intézet)

„Az oxigén koncentráció hatása a tüdő alveolá- 
ris felületmembránjára” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

HÁRSING LÁSZLÓ:
(MTA KOKI)
„A kolering neurokémiai transzmisszió szabá
lyozása a striátumban” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

Klinikai orvostudományi szakbizottság

GÖNCZI ZSUZSANNA:
(Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet) 
„A haemophilus influenzae és influenza vírus 
szerepe az infect-allergiás asthma bronchiale 
pathogenesisében” c. Szovjetunióban megvédett 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

KARDOS KÁLMÁN:
(SOTE Tüdőklinika)
„A krónikus nemspecifikus tüdőbetegek légzési 
elégtelensége és intenzív terápiájának értéke
lése” c. Szovjetunióban megvédett értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

IRENE RODRIQUEZ PÉREZ:
(Kubai Köztársaság)
„Oral leukoplakia: an epidemiological study in 
Havana city, Cuba and some histopathological 
aspects” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

KARG NORBERT 
(POTE Női Klinika)
„A terhességre specifikus Beta-1 glikoprotein 
(SP-1) klinikai jelentősége normál és kóros 
terhességekben” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

BÁRTFAI GYÖRGY:
(SZOTE Szülészeti és Női Klinika) 
„Antepartum kardiotokográfia” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

BARANYAI ÉVA:
(SOTE I. Belklinika)
„Az inzulinérzékenységet és a diabétesz mel- 
litusz kezelését befolyásoló tényezők nem inzu
lin dependens cukorbetegségben és a diabé- 
teszes terhességben” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

GYARMATI JÁNOS:
(DOTE Radiológiai K. I.)
„Generalizált osteopathiák radiológiai diagnosz
tikája (Kísérletes és klinikai vizsgálatok)” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

SRÉTER LÍDIA:
(SOTE III. Belklinika)
„Idült májbetegségekben észlelhető hematoló
giai eltérések” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,
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VÁRK0NY1 ÁGNES:
(SZOTE Gyermekklinika)
„A csecsemő- és gyermekgyógyászati gasztroen- 
terológiai körképek diagnosztikája az eddigi 
eljárások továbbfejlesztésével és űj módszerek 
bevezetésével” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

BALOGH ZOLTÁN:
(Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet)
„A reuma ellátás kialakítása Magyarországon 
az ellátással kapcsolatos új diagnosztikus és 
terápiás módszerek” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

KONRÁD KATALIN:
(Országos Reuma és Fizioterápiás Intézet)
,,A térdízületi gyulladás kezelése ozmium tet- 
roxiddal” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

TARISKA PÉTER:
(Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet)
„Az elektroencephalographiás vizsgálat jelentő
sége az ischaemiás eredetű — főként psychi- 
átriai tünetekkel járó — cerebrovosculáris be
tegségekben” c. értekezése alapján az orvostu
domány kandidátusa,

GÖTZ GYÖRGY:
(SOTE Fogpótlástani Klinika)
„A maradó fogak koronaméretei és a korona
felszín—fogbélűr közötti távolságok” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa,

FAZEKAS ANDRÁS:
(SZOTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika)
„Káriesz profilaktikus fluoridfogyasztás és a 
lakosság egészségi állapota” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa,

SKRIPECZKY KATALIN:
(SOTE II. Gyermekklinika)
„A prelingvális siketség etiológiai vizsgálata” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa,

BECSKE MIKLÓS:
(Pest m. Tanács Flór Ferenc Kh.)
„A beteg túlélését befolyásoló tényezők a fültő- 
mirigy rosszindulatú daganatai esetén” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa,

SZÁNTÓ IMRE:
(OTKI II. Sebészeti Klinika)
„Az endoszkópia szerepe a műtét alatti és utáni 
állapotok megismerésében és gyógyításában” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

VIMLÁTI LÁSZLÓ:
(OTKI II. Sebészeti Klinika)
„A szteránvázas izomrelaxánsok hatása a kerin
gésre” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

NAGY GYULA:
(Somogy m. Tanács. Kh. Rí.)
„Idült arzén mérgezések bőrtünetei és az arzén 
daganatkeltő és fejlődési rendellenességet okozó 
hatása a bugac-alsómonostori arzénendémia 
alapján” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

Energetikai szakbizottság

MAJEED KHADHIM J. AL KHATAT:
(Iraki Köztársaság)
„Az egyenirányítóit feszültség hullámosságának 
hatása áraminverterről táplált aszinkronmoto
ros hajtásokban” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

KISS LÁSZLÓ ISTVÁN:
(BME Hő- és Rendszertechnikai Intézet)
„Hővezetési anyagjellemzők meghatározása” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

Általános biológiai szakbizottság

MARCSIK ANTÓNIA:
(JATE Embertani Tanszék)
„A Duna—Tisza köze avar korának paleo- 
patológiája” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

EL-SAYED MOHAMED MOSBAH EL-KADY: 
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„Az Agrobacterium tumofaciens elleni biológiai 
védekezés és a kórokozó immunológiai tanulmá
nyozása” c. értekezése alapján a biológiai tudo
mány kandidátusa,

VÁSÁRHELYI TAMÁS:
(Természettudományi Múzeum Állattára)
„A kéregpoloskák morfológiája, állatföldrajza 
és fejlődéstörténeti rendszere” c. értekezése 
alapján a biológiai tudomány kandidátusa.

Kísérleti biológiai szakbizottság

MARKÓ RAISZA:
(SOTE Gyógyszertani Intézet)
„A szívizomsejt bemenő áramainak farmakoló
giái elemzése” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

MOHAMED REDA AHMED TOHAMY: 
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„A burgonya nedvesrodhadásos betegségeinek 
elemzése a tárolás folyamán Magyarországon, 
különös tekintettel az Erwinia okozta károkra” 
c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa,

HECTOR PENA ARDERI:
(Kubai Köztársaság)
„A műtrágyázás és a virágzás időzítésének 
hatása a Spanyol Vörös (Espanola rója) ana
nászfajta fejlődésére és termésére” c. értekezése 
alapján a biológiai tudomány kandidátusa,
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ERDEI ANNA: '
(ELTE TTK Gödi Biológiai Állomás)
„A harmadik komplement komponens (C3) 
kovalens reakciója immunkompetens sejtek 
membránjával, a kötődés funkcionális következ
ményei; a C3 szerepe immunfolyamatok regulá
ciójában” c. értekezése alapján a biológiai tudo
mány kandidátusa,

OLÁH EDIT:
(Országos Onkológiai Intézet)
„Szaporodó és nyugvó daganatsejtek biológiai 
jellemzői és gyógyszerérzékenysége” c. érteke
zése alapján a biológiai tudomány kandidátusa,

SCHABLIK MARCELLA:
(DOTE Biológiai Intézet)
„DNS-kezelés hatására bekövetkezett genetikai 
változások Neurospora crassa törzsekben” c. 
értekezése alapján a biológiai tudomány kandi
dátusa.

Szociológiai és demográfiai szakbizottság

PETŐ ÉVA:
(SZOTE Egészségügyi Szervezéstani Intézet) 
„Az életmód hatása az egészségre” c. Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a szocioló
giai tudomány kandidátusa,

KATONA TAMÁS:
(Népességnyilvántartó Hivatal) 
„Prognózismódszerek a demográfiában” c. ér
tekezése alapján a szociológiai (demográfia) tu
domány kandidátusa,

MOJZESNÉ SZÉKELY KATALIN:
(KLTE Szociológiai Tanszék)
„A parasztság, a mezőgazdaság és a szövetkezés 
kérdései Erdei Ferenc gondolkodásában (1945— 
48)” c. értekezése alapján a szociológiai tudo
mány kandidátusa.

Ad-hoc szakbizottság
MÓRITZ PÁLNÉ:

(KSH Statisztikai Rendszerfejlesztési és Koor
dinációs Főosztály)
„A mozgó intenzív betegellátás matematikai 
modelljének kialakítása” c. értekezése alapján 
az orvos- (alkalmazott matematika) tudomány 
kandidátusa.

6. 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. december 31.)

Nyelvtudományi, orientalisztikai, klasszika-filológiai 
szakbizottság
ADAMIKNÉ, dr. JÁSZÓ ANNA:

(Budapesti Tanítóképző Főiskola)
„Az anyanyelvi tárgyak tanítása a népiskolában 
(1868—1905-ig)” című értekezése alapján a 
nyelvtudomány kandidátusa,

BENCZE LÓRÁNT:
(ELTE BTK)
„A ’metapherein’ interdiszciplináris megközelí
tése” című értekezése alapján a nyelvtudomány 
kandidátusa,

BÜKY LÁSZLÓ:
(JATE)
„Képalkotás és képrendszer Füst Milán költői 
nyelvében” című értekezése alapján a nyelv- 
tudomány kandidátusa.

Zenetudományi, néprajzi és folklór szakbizottság

VARGA GYULA:
(Debrecen, Déri Múzeum)

„Debrecen kézműipara és a mezőgazdaság kap
csolata 1693—1848” című értekezése alapján a 
történelem (néprajz) tudomány kandidátusa.

Filozófiai szakbizottság 

GEDEON PÉTER:
(MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete) 
„A szocializmus elméleti megalapozásának ellen
tétes útja Bernstein, Kautsky társadalomfel
fogásában és Lukács György filozófiájában” 
című értekezése alapján a filozófia tudomány 
kandidátusa,

KISS GÁBOR:
(MSZMP KB)
„Az erkölcsi folyamatok irányításának filozófiai 
elemzése a szocializmusban” cimű Szovjetunió
ban megvédett értekezése alapján a filozófia 
tudomány kandidátusa,

SIMON FERENC:
(JATE)
„A megbékélés ontológiája” című értekezése 
alapján a filozófia tudomány kandidátusa.

Történelemtudományi szakbizottság

MOHAMED A. ZINTANY 
(Líbia)
„Az észak-afrikai forradalmi republikánus gondo
lat történelmi gyökerei a hígra szerinti második 
évszázadig” című értekezése alapján a történe
lemtudomány kandidátusa,

SIPOS JÓZSEF:
(Csongrád megyei Múzeumok Igazgatósága)
„A kispolgári pártok és az agrárkérdés Magyar- 
országon az 1918—1919. évi polgári demokra
tikus forradalom idején” című, Szovjetunióban 
megvédett értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa,

SEY ISTVÁN:
(Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, 
Győr)
„Az orosz utópista szocializmus genezisére 
vonatkozó modern polgári elméletek kritikája” 
c. Szovjetunióban megvédett értekezése alapján 
a történelemtudomány kandidátusa,
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SZVÁK GYULA:
(ELTE BTK)
„A 16. század második fele orosz társadalmi
politikai történetének kulcsproblémái az orosz
szovjet historiográfiában” c. Szovjetunióban 
megvédett értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa.

Állam- és jogtudományi szakbizottság

F1NSZTER GÉZA:
(BM)
„Az állam elleni bűncselekmények kriminoló
giája” című értekezése alapján az állam- és 
jogtudomány kandidátusa,

SZILÁGYI PÉTER:
(ELTE Állam- és Jogtudományi Kar)
„A jogi felelősségi rendszer alapkategóriái” című 
értekezése alapján az állam- és jogtudomány 
kandidátusa,

V1SEGRÁDY ANTAL:
(Janus Pannonius Tud. Egy.)
„A bírói gyakorlat szerepe a jog fejlesztésében” 
című értekezése alapján az állam- és jogtudo
mány kandidátusa,

ZSARNAY SÁNDOR:
(ELTE Jogi Továbbképző Intézet)
„A jelenkori japán jogrendszer fejlődésének 
sajátosságai” című értekezése alapján az állam- 
és jogtudomány kandidátusa.

Pedagógiai szakbizottság

HÁMORI MIKLÓS:
(ELTE Számítóközpont)
„Tanulás és tanítás számítógéppel” című érte
kezése alapján a neveléstudomány kandidátusa,

Rí ESZ BÉLÉ:
(Juhász Gyula Tanárképző Főiskola)
„Az értékekre nevelés pedagógiai kérdései” 
című értekezése alapján a neveléstudomány 
kandidátusa,

SZABÓ BÉLA:
(Ho Si Minh Tanárképző Főiskola)
„A testi nevelés szerepe a középiskolás diákok 
személyiségformálásában” c. értekezése alapján 
a neveléstudomány kandidátusa.

Földrajzi, meteorológiai szakbizottság

KERÉNYI ATTILA:
(KLTE Debrecen)
„A talajpusztulás vizsgálata kísérleti körülmé
nyek között Tokaj-hegyalja fontosabb talaj
típusain” c. értekezése alapján a földrajztudo
mány kandidátusa,

SCHEUER GYULA:
(Földmérő és Talajvizsgáló V.)
„A Gerecse és a Budai hegység édesvízi mészkő
összetételei és képződésüknek geomorfológiai és 
geokronológiai sajátosságai” c. (Schweitzer Fe

renccel közösen írt) értekezése alapján a föld
rajztudomány kandidátusa,

SCHWEITZER FERENC:
(MTA FKI)
„A Gerecse és a Budai hegység édesvízi mészkő
összetételei és képződésüknek geomorfológiai és 
geokronológiai sajátosságai” c. (Scheuer Gyulá
val közösen írt) értekezése alapján a földrajz
tudomány kandidátusa.

Matematikai és számítástudományi szakbizottság

LÁSZLÓ LAJOS:
(OT Számítástechnikai Központ)
„Kontinuáns mátrixok sajátértékeiről” c. érte
kezése alapján a matematika tudomány kandi
dátusa,

LEMPERT LÁSZLÓ:
(ELTE TTK)
„Invariáns metrikák a komplex függvénytan
ban” c. értekezése alapján a matematika tudo
mány kandidátusa,

MÁRKUS TIBOR:
(ÉLTE Számítóközpont)
„LL (1) és LC (1) nyelvtanú, hatékony vezérelt 
fordítóprogramok” c. értekezése alapján a mate
matika tudomány kandidátusa,

SZABÓ SÁNDOR:
(BME)
„Véges Ábel-csoport faktorizációk számelméleti 
geometriai vizsgálatokban” c. értekezése alap
ján a matematika tudomány kandidátusa.

Elméleti orvostudományi szakbizottság
BARTHÓNÉ Dr. SZEKERES JÚLIA:

(POTE Mikrobiológiai Intézet)
„A sejt közvetítette immunválaszadási készsé
get befolyásoló tényezők vizsgálata normális 
lefolyású terhesség, fenyegető vetélés vagy 
koraszülés esetén” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

CSÁBFALVI GYÖRGY:
(PJTE Közgazdaságtudományi Kar) 
„Számítástechnikai eljárás a keringésrendszeri 
látens morbiditás felfedésére” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

KISS ÁRPÁD:
(SOTE I. sz. Anatómiai Intézet)
„Az olíva superior komplexum neuronális és 
szinaptikus szerkezete” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

SZILÁRD ISTVÁN:
(POTE Egészségügyi Szervezési Intézet) 
„Előszűrési methodika kialakítása a keringés
rendszeri látens morbiditás felfedésére” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa,

ifj. OBÁL FERENC:
(SZOTE Élettani Intézet)
„A meleg elleni védekezés magatartási és auto
nom mechanizmusai” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.
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Klinikai orvostudományi szakbizottság

BÁNOS CSABA:
(Fővárosi János Kórház)
„A pajzsmirigyhormonok és a tiroxin-kötő 
globulin anyagcseréjének változása élettani és 
kóros körülmények között.” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa,

DALMI LAJOS:
(DOTE II. Belklinika)
„A heveny vírushepatitist követő krónikus 
aktív hepatitis etiopatogenezise” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

DIVINYI TAMÁS:
(SOTE Szájsebészeti és Fogászati Klinika) 
„Minor trankvillánsok szerepe ambuláns száj- 
sebészeti betegek gyógyszeres előkészítésében” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa,

FRANCISCO J. MORÓN RODRIGUEZ M. D. 
(Kubai Köztársaság)
„Gastric cytoprotection: Experimental and cli
nical studies” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

HORVÁTH MIKLÓS:
(Orsz. Idegsebészeti Tudományos Intézet) 
„Extra-intracranialis éranasztomózis műtétek a 
vertebrobasilaris insufficientia kezelésében” c. ér
tekezése alapján az orvostudomány kandidátusa,

KEREPESI TERÉZIA:
(Jósa András Kórház, Nyíregyháza)
„Tüdő érésére ható tényezők a perinatális 
életszakaszban” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa.

LAKY REZSŐ:
(POTE I. sz. Sebészeti Klinika)
„A poszttraumás osteomyelitis antibiotikus ke
zelése a csontszöveti antibiotikum koncentrációk 
tükrében” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

PÓLUS KÁROLY:
(Orsz. Onkológiai Int.)
„Fej-nyaki daganatok krioterápiája” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa,

SZEVERÉNYI MIHÁLY:
(DOTE Szülészeti Klinika)
„A terhességmegszakítások kíméletes módszerei 
és hatásuk a későbbi terhességekre és szülé
sekre” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

SZIGETVÁRI IVÁN:
(OTKI Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
„A gesztációs trofoblaszt tumorok diagnoszti
kája és terápiája” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

TÓTH ZOLTÁN:
(DOTE Szülészeti Klinika)
„A magzat fejlődési rendellenességeinek prea- 
natalis ultrahang-diagnosztikája” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

TÖRÖK LÁSZLÓ:
(Bács-Kiskun m. Tanács Kórháza)
„A férfi infertilitás etiopatogenetikai tényezői és 
a spermatogenezisre gyakorolt gyógyszerhatá
sok” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

URAY ÉVA:
(DOTE I. sz. Sebészeti Klinika)
„A műtőben dolgozók narkotikumterhelése és 
pszichoszomatikus igénybevétele” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

VERECZKEY GÁBOR:
(Tolna m. Tanács Kórháza Rí)
„A trofoblaszt tumorok endokrin sajátosságai 
és korszerű kezelése” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

VOITH LÁSZLÓ:
(DOTE)
„A szívbillentyű műtét utáni állapot megítélése 
mechanokardiográfiás módszerekkel” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság

ÁBRAHÁM GYÖRGY:
(BME)
„Eljárások optikai átviteli függvények megha
tározására intenzitás-lépcső leképzésének mé
rése útján” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

KÓSA LEVENTE:
(BME)
„Szemcsés szilárd anyagok szállítása aerokine- 
tikus csatornában” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa,

NADER FARAHAT HASSAN:
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„A szerszámprofil hatása a kisajtolt munka
darab képlékeny törésére” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa,

NGUYEN VAN CHUYEN:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„Vasúti kocsik futástechnikai jellemzői rugal
mas pálya esetén” c. értekezése alapján a mű
szaki tudomány kandidátusa.

Energetikai szakbizottság

DANYEK GYULA:
(Villamosenergiaipari Kút. Int.)
„Üj módszerek és új eszközök a középfeszültségű 
csillagpontkezelésben” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa,

KATONA TAMÁS:
(Paksi Atomerőmű)
„Az aláhűtött hűtőközeg forrásának diagnosz
tikája atomreaktorok (W ER ) aktív zónájá
ban” c. Szovjetunióban megvédett értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,
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Elektronikai és számítástechnikai szakbizottság 

JAKÓ ÉENA:
(Méréstechnikai Fejlesztő Vállalat)
,,Boole függvények kanonikus dekompozíciójá- 
nak módszerei és alkalmazásuk logikai rendsze
rek számítógépes tervezésénél” c. Szovjetunió
ban megvédett értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudományi szakbizott
ság

ORBÁN JÓZSEF:
(Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs)
„Pernyebeton alkalmazása talajfelszín alatti 
üregek megszüntetésére” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa,

POLÓNYI KÁROLY:
(BME)
„Tervezés és építés a fejlődő országokban” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa,

UJFALUDI LÁSZLÓ:
(Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont) 
„Többrétegű talajban kialakuló permanens szi
várgási jelenségek” c. értekezése alapján a mű
szaki tudomány kandidátusa,

ZSUFFA ISTVÁN:
(Vízgazdálkodási Intézet)
„Többcélú tározók és tározórendszerek hidro
lógiai méretezése a tározási folyamatot leíró 
valószínűségi mátrixokkal” c. értekezése alap
ján a műszaki tudomány kandidátusa.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság

CSAPÓ GÉZA:
(Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet)
„Geodéziai-gravimetriai alaphálózatok mérésére 
alkalmas korszerű graviméterek vizsgálata” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa,

KONCZ ISTVÁN:
(Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő In
tézet)
„A magyarországi neogén üledékes kőzetek 
szénhidrogénpotenciáljának tanulmányozása 
szerves geokémiai módszerekkel” c. értekezése 
alapján a földtudomány kandidátusa.

Kémiai szakbizottság I.

KAFAA FADHIL ABAS:
(Iraki Köztársaság)
„Motorolajok és adalékok termikus stabilitásá
nak vizsgálata” c. értekezése alapján a kémia 
tudomány kandidátusa,

LÁZÁR JÁNOS:
(SZOTE)
„Oxidált kénatomot tartalmazó szerves vegyü- 
letek szintézise és szerkezetvizsgálata” c. érte
kezése alapján a kémia tudomány kandidátusa.

Biológiai szakbizottság II.
ABDUL RAHIEM ABOU JAYYAB: 

(Szaud-Arábia)
„Studies on Catha Edulis of a drug abuse from 
Árabian Peninsula and Eastren Africa” c. érte
kezése alapján a biológiai tudomány kandidá
tusa,

GRÓF PÁL:
(SOTE Biofizikai Intézet)
„Molekuláris mozgások ingerlékeny elemi struk
túrákban” c. értekezése alapján a biológiai tudo
mányok kandidátusa,

INSTITÓRIS LÁSZLÓNÉ:
(Országos Onkológiai Intézet)
„Bifunkciós dulcit citosztatikumok reakciói a 
tumorsejt DNS-ével: az alkilezések helyei, ter
mészete, kinetikája és összefüggése a tumor
gátló hatással” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

PINTÉR KATALIN:
(ÉLTE Biokémiai Tanszék)
„Miozin izoformák a harántcsíkolt izmok rostjai
ban” c. értekezése alapján a biológiai tudomány 
kandidátusa.

Hadtudományi szakbizottság

FODOR IMRE 
(MN)

NÉMETH ERVIN 
(ZMKA) és

SZABÓ JÁNOS 
(HM)
részére, megvédett értekezése alapján a hadtudo
mány kandidátusa fokozatot a szakbizottság 
odaítélte.

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 15,30—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
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1985. évi február 26-i ülésről

Az új tudományos eredmények értékelésére 
kiküldött alkalmi bizottság jelentése

Az MTA 1984. évi közgyűlése határozatilag ki
fejezésre ju ttatta véleményét, hogy „jobb megvilá
gításra szorul az a segítség, amelyet a tudomány 
a népgazdasági feladatok megoldásához nyújt” .

Ezért felkérte az Elnökséget, hogy tárja a nyil
vánosság elé érthető és értékelhető formában a 
magyar tudósok és kutatók által elért új tudomá
nyos eredményeket. Erre figyelemmel az MTA 
Elnöksége — 34/1984. sz. határozatával — alkalmi 
bizottságot küldött ki azzal a megbízatással, hogy 
készítse elő az említett közgyűlési határozat végre
hajtását. Ehhez útmutatóként leszögezte, hogy a 
feladatnak csak úgy lehet eleget tenni, ha előbb ki
alakításra kerülnek az eredmények felmérésének és 
értékelésének módszerei.

A bizottság megállapítja jelentésében, hogy ered
ményes és elfogadható, általános hatásmérési meto
dikát sehol sem sikerült kidolgozni, s ennek el
érésére sincs remény. Ennek ellenére szükség van 
olyan elemző és nemes értelemben vett propagan
datevékenységre, amely megmutatja: a magyar 
tudomány és ezen belül az Akadémia milyen módon 
járul hozzá az ország előrehaladásához.

A jelentés javaslatot tartalmaz a népgazdasági 
feladatok megoldásához a tudomány részéről nyúj
tott segítség csoportosítására. Majd hangsúlyozza, 
hogy szükség van egy — 5—10—20 évre vissza
menő — folyamatos retrospektív tevékenységre. 
Hasznosnak ítéli továbbá a tudománymérés folyto
nos fejlesztését és eredményeinek közzétételét, 
valamint azt, hogy a társadalomtudományok terü
letén megindult és akadozó társadalmi hatásvizsgá
lat-kutatásokat tovább folytassák.

Végül javasolja a bizottság, hogy az Akadémia 
Hivatala dolgozzon ki munkatervet a jelentésben 
részletezett feladatokra.

Miután az előadó válaszolt az Elnökség tagjai 
által feltett kérdésekre, a vitában az az általános 
vélemény kristályosodott ki, hogy nagyon időszerű 
és fontos kérdésről van szó, amely további beható 
tanulmányozást és eszmecserét érdemel. Felmerült 
a gondolat, hogy a következő közgyűlésnek kellene 
számot adni az eddig végzett munkáról és itt meg
vitatni a vizsgálódás eredményeit. A hozzászólók 
többsége végül is amellett foglalt állást, hogy cél
szerűbb lenne, ha ez év őszén kerekasztal-konferen- 
cia vitatná meg a kérdést. Helyes lenne ugyanakkor, 
ha az elnök utalna a közgyűlési beszámolójában arra, 
hogy mit tettünk eddig a feladat végrehajtása 
érdekében.

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

Egyébként a hozzászólók lényegileg helyesléssel 
fogadták a jelentés elemző és értékelő megállapí
tásait, valamint javaslatait. Csupán abban a kér
désben nyilvánult meg némi bizonytalanság, hogy 
mit tartalmazzon az Akadémia Hivatala által készí
tendő — a jelentés 8. pontjában szereplő — munka
terv.

Tisztázódott azonban, hogy itt elsősorban egy 
folyamatos gyűjtőmunkáról lenne szó azzal a céllal, 
hogy lehetőleg objektiven és a jelentésben foglalt 
szempontok szerint regisztráltassanak a kutatási 
tevékenység eredményei.

Az Elnökség 10/1985. sz. határozata

Az Elnökség — megköszönve az alkalmi bizott
ság értékes munkáját — lényegileg egyetértését nyil
vánítja a jelentésben foglalt megállapításokkal és 
javaslatokkal; szükségesnek tartja azonban, hogy 
a kérdés behatóbb megvitatására az MTA — lehető
leg még ez év őszén — kerekasztal-konferenciát 
szervezzen; ennek eredményei alapján indokolt 
azután a további konkrét teendőket meghatározni.

E l ő t e r j e s z t é s
Akadémiai Újságírói Díj alapításáról

Az MTA főtitkárhelyettese — a Koordinációs 
Értekezlet döntése értelmében — írásos előterjesz
tést tett Akadémiai Újságírói Díj alapítására. Egy
ben mellékelte a díj szabályzatának tervezetét.

A díj alapításával a hozzászólók mindegyike 
egyetértett. Ezzel összefüggésben többen kívána
tosnak nyilvánították, hogy az MTA vegye fel a 
kapcsolatot az Újságíró Szövetséggel, valamint a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal; felve
tették azt a gondolatot, hogy érdemes lenne meg
vizsgálni egy színvonalas, tudományos ismeret- 
terjesztő folyóirat megindításának a lehetőségét. 
Egyesek ajánlották megfontolás tárgyává tenni, 
hogy indokolt-e minden évben két díjat odaítélni.

Az Elnökség 11/1985. sz. határozata

Az Elnökség az előterjesztést elfogadja;
elhatározza Akadémiai Újságírói Díj alapítását 

és megbízza az Igazgatási és Jogi Főosztályt, hogy 
a díj szabályzatát — az előterjesztéshez mellékelt 
tervezet alapulvételével és az esetleg szükségessé 
váló további egyeztető tárgyalások eredményé
től függően — véglegesítse és terjessze jóváha
gyásra az MTA illetékes vezetői elé; egyben felkéri 
az elnököt, hogy a díj alapításáról adjon rövid 
tájékoztatást a közgyűlésnek.
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J a v a s l a t
a geodéziai tudomány helyzetelemzése megvitatására 

kiküldendő alkalmi bizottságra

Az MTA elnökének írásban előterjesztett javas
latát az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

Az Elnökség 12/1985. sz. határozata

1. A geodézia-tudományok helyzetelemzésének 
megvitatására és állásfoglalás kialakítására az 
Elnökség az alábbi összetételű alkalmi bizottságot 
küldi ki:

a bizottság elnöke:
Martos Ferenc, az MTA rendes tagja

a bizottság tagjai:

Almár Iván, a fizikai tud. doktora 
Bíró Péter, a műszaki tud. doktora 
Barta György, az MTA rendes tagja 
Bak Antal mérnökezredes 
Hazay István, az MTA rendes tagja 
Joó István, a műszaki tud. doktora 
Kolozsvári Gábor, a műszaki tud. doktora 
Meskó Attila, a műszaki tud. doktora 
Németh Gyula, az Erdészeti és Faipari Egyetem 

Földmérési és Földrendezői Főiskola Karának 
igazgatója

Pécsi Márton, az MTA rendes tagja 
Stegena Lajos, a földtud. doktora 
Varga Péter, a földtud. kandidátusa 
Somogyi József, a műszaki tud. doktora

a bizottság titkára:

Nagy Béla, a Föld- és Bányászati Tudományok 
Osztályának tudományos titkára

2. A bizottság terjessze jelentését az Elnökség 
április ülése elé a Tájékoztatók c. napirendi pont 
keretében.

K özlem én yek

A Magyar Tudományos Akadémia Lakásügyi 
Bizottságának

7001. számú i r á n y e l v e i
az akadémiai dolgozók lakásépítésének 

támogatásáról

l.A z akadémiai dolgozók lakásépítésének (vásár
lásának) támogatásáról a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkárának 5/1984. (A. K. 6.) 
MTA—F. számú utasítása, valamint a 2/1984.

számú hivatalvezetői szabályozás rendelkezik. 
A szabályozás 8. pontjában foglalt felhatalma
zás alapján az Akadémia központi lakásépítési 
alapjának felhasználása során a Lakásügyi Bi
zottság az alábbiak szerint alakítja ki a támoga
tásra vonatkozó javaslatát.

2. A központi lakásépítési alapból általában olyan 
intézmény dolgozója részesülhet, amelynek lét
száma a lakásépítési alap képzésénél figyelembe 
vehető (maradványérdekeltségű intézmény).

3. A támogatás mértéke nem lehet magasabb a 
szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett épí
tési költség (eladási ár) 20%-án ál.
3.1 A támogatás felső határának megfelelő köl

csönben a dolgozó akkor részesülhet, ha
— az épülő lakás lakásigényének felső hatá

rát nem haladja meg;
— a lakás méretei, a szobák nagysága nem 

tekinthető ún. „luxus” jellegűnek.
3.2 Tanácsi bérlakással rendelkező dolgozó a 

támogatás felső határának megfelelő köl
csönben csak akkor részesülhet, ha a lakás- 
bérleti jogviszonyról a tanács javára mond le 
és azzal az Akadémia részére bérlőkijelölési 
jogot biztosít.

4. A támogatás mértéke a 20%-os felső határ biz
tosítása esetén sem lehet több 250 000 Ft-nál.

5. Támogatásban csak olyan dolgozó részesíthető, 
akinek munkáltatója (igazgató) és szakszerve
zeti szerve (SZB titkár) írásban úgy nyilatkozik, 
hogy munkáját jól végzi, arra hosszabb távon is 
számítanak.

6. Azonos feltételek esetén a támogatásnál előny
ben kell részesíteni:
— a különösen rossz lakáskörülmények között 

élőket;
— azokat a házastársakat, akik mindketten az 

Akadémiánál dolgoznak;
— a pályakezdő fiatalokat;
— a gyermeküket egyedül nevelő szülőket.

7. Ha az akadémiai kölcsönt kérő dolgozó nem 
akadémiai állományú házastársát munkáltatója 
kölcsönben részesíti az akadémiai kölcsön összege
— egyéb feltételek fennállása esetén sem — lehet 
több az építési költség 15%-ánál.

8. Vissza nem térítendő támogatásra a Lakásügyi 
Bizottság nem tesz javaslatot. Az eredetileg 
kölcsönként nyújtott támogatás egy részének 
vagy egészénekvissza nem térítendő támogatássá 
való átalakítására a Bizottság azokban a rend
kívüli esetekben tesz javaslatot, amikor a dol
gozó anyagi helyzetében önhibáján kívül, előre 
nem látható módon és véglegesen következett 
be olyan változás, amely őt a kölcsön teljes 
visszafizetésére képtelenné teszi.

9. A Lakásügyi Bizottság javaslatait 5 tagú tanács
ban hozza. A tanácsban szavazati joggal részt 
vesz a Közalkalmazottak Szakszervezete kép
viselője.
8.1 Amennyiben a Lakásügyi Bizottság döntését 

nem egyhangúan hozta, ezt a körülményt az 
iratokban fel kell tüntetni.
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10. A Lakásügyi Bizottság félévenként tájékoztatja 
az utasítás és a hivatalvezetői szabályozás ha
tálya alá tartozó intézmények vezetőit vala
mennyi kölcsöntámogatásról és azok mértéké
ről.

Gujdi Barna s. k. 
az MTA Lakásügyi Bizottsága 

elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia mb. főtitkára
1985. évben Akadémiai Ifjúsági Díjban részesítette

Böszörményi Istvánt, az Izotóp Intézet tudományos 
segédmunkatársát a „Fém karbonis klaszterek 
kölcsönhatása oxid hordozókkal” című munká
jáért;

Czakó Mihályt, a Szegedi Biológiai Központ Növény- 
élettani Intézete tudományos segédmunkatársát 
az „Oktopin-típusú Agrobakterium tumefaciens 
tumorindukáló-plazmidTR régiójának integráló
dása Nicotiana plumbaginifolia protoplaszt- 
transzformációs rendszerben” című munkájáért;

Csákiné, Orosz Évát, a Regionális Kutatások Köz
pontjának tudományos munkatársát „Az egész
ségügyi infrastruktúra területei különbségeinek 
vizsgálata” című munkájáért;

Dezső Mártát, az Állam- és Jogtudományi Intézet 
tudományos munkatársát „A szocialista orszá
gok választási rendszerei” című munkájáért;

Erdei Sándort, a Természettudományi Kutatólabo
ratóriumok Kristályfizikai Kutatólaboratóriuma 
kutatómérnökét, az „LiNb03 egykristályok nö- 
vesztési technológiájának egyes kérdései” című 
munkájáért;

Losoncz Miklóst, a Világgazdasági Kutató Intézet 
tudományos munkatársát a „Világgazdasági 
alkalmazkodás a nyugat-európai kis országok
ban” című munkájáért;

Lukács Jánost, a Szociológiai Kutató Intézet tudo
mányos munkatársát „Hol a helye és mi a sze
repe a művezetőknek munkaszervezeteinkben?” 
című munkájáért;

Mizsei Kálmánt, A Világgazdasági Kutató Intézet 
tudományos munkatársát a „Tervutasításos 
gazdaságirányítás és reformtörekvések Lengyel- 
országban 1944—1981 között” című munká
jáért;

Pálfy Péter Pált, a matematikai tudomány kandidá
tusát, a „Véges csoportok elmélete és alkalma
zásai” című munkájáért;

Pete Pétert, a Közgazdaságtudományi Intézet tudo
mányos munkatársát, „Verseny a külkereske
delemben — a Generalimpex esete” című mun
kájáért;

Reisinger Jánost, az Irodalomtudományi Intézet 
tudományos munkatársát „Irodalom- és eszme- 
történeti kérdések Babits Mihály életművében” 
című munkájáért;

Rónyai Lajost, a Számítástechnikai és Automatizá
lási Kutató Intézet tudományos munkatársát, 
„Elméleti és alkalmazott matematikai kutatá
sok” című munkájáért;

Dr. Szőcs Gábort és Dr. Tóth Miklóst, a Növény- 
védelmi Kutatóintézet tudományos munka
társait, „A gamma bagolylepke nőstény szex- 
feromonjának viselkedésszabályozó szerepe és 
felhasználásának lehetőségei a kártevő népessé
gének korlátozásában” című munkájáért;

Dr. Veres Zsuzsát és dr. Szinai Istvánt, a Központi 
Kémiai Kutatóintézet tudományos munkatár
sait, „Antivirális hatású 2’-dezoxiuridin szár
mazékok biotranszformációjának vizsgálata” 
című munkájukért;

Vladár Károlyt, a Központi Fizikai Kutatóintézet 
tudományos segédmunkatársát, „Vezetési elekt
ronok és kétnívós rendszerek kölcsönhatása 
amorf fémekben” című munkájáért.

MTA Ifjúsági Bizottsága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben 

(Szovjetunió) 1986. évben megkezdhető, egy évnél 
hosszabb időtartamú munkavállalásra

Pályázati feltételek:

— egyetemi vagy főiskolai végzettség;
— az orosz nyelv legalább középfokú ismerete;
— megfelelő kutatói, ill. mérnöki gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó végzettségét, esetleges tudományos 
fokozatát, eddigi szakmai munkájának és ered
ményeinek részletes ismertetését, munkahelye 
pontos megnevezését, beosztását;

— annak megjelölését, hogy mely kutatási területre 
kíván bekapcsolódni.

A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot (azon családtagok személyi 
adataival, akikkel a pályázó együtt kíván Dub
nában élni);

— a szakképzettséget, ill. tudományos fokozatot 
tanúsító okiratok hiteles másolatát;

— az orosz nyelvtudást igazoló nyelvvizsga bizo
nyítvány másolatát;

— a munkahely támogató javaslatát.

A pályázatokat az MTA Dubna Irodához, 1361 
Budapest V. Münnich Ferenc utca 7., kell benyúj
tani.

Részletes információt a munkavállalással kap
csolatos kérdésekről a Dubna Iroda szolgálat. 
(Telefon: 176-920)
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Az 1986. évre meghirdetett állások

Kívánatos, hogy a pályázók kétéves munkavállalásra jelentkezzenek. Hosszabb idejű munkavállalás az elvégzett munka értéke
lése után lehetséges.
A pályázatok beküldési határideje: 1985. június 30.

Az MTA Dubna Iroda vezetője

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 
T itkárság

Kutatási terület Szükséges szakképzettség K eret (fő)

I. R észe csk e fiz ik a
Neutrínó kaloriméter építése és 
üzemeltetése, valamint a Relativisz- 
tikus Ionizációs Sztrimer Kamra 
fejlesztése és üzemeltetése

Digitális elektronikában jártas és számítástechnikai ismeretekkel 
rendelkező villamosmérnök

Részecskefizikai általános ismeretekkel rendelkező fizikus

4

4

Adatgyűjtő rendszerek, software ellátás és adatfeldolgozásban 
gyakorlattal rendelkező programozó 4

Finommechanikában jártas gépészmérnök vagy üzemmérnök l

II. M a g fiz ik a Magfizikai módszerekben jártas fizikus, aki érdeklődést mutat 
a következő témakörök valamelyikének tanulmányozására: 
atommag-spektroszkópia, magreakciók fizikája, neutronfizika, 
nehézion-fizika 4

III. S zilá rd te s tfiz ik a Vákuumtechnikában jártas gépészmérnök. Feladata különféle, 
a neutronfizika részére szükséges berendezések — kirosztátok, 
vákuumrendszerek tervezése 1

Fizikus, szilárdtestfizikai képzettséggel, fémfizikai problémák, 
mágneses anyagok és bonyolult szerkezetű anyagok neutronszó
rással végzendő vizsgálata iránti érdeklődéssel 1

Biofizikus vagy biokémikus biológiai makromolekulák szerkezeté
nek neutronszórással történő tanulmányozására 1

Software ismeretekkel is rendelkező elektromérnök, számítógépes 
nukleáris mérésirányító, adatgyűjtő rendszerek fejlesztéséhez és 
működtetéséhez 1

IV. A lk a lm a zo tt f i z i k a Fémfizikai érdeklődésű fizikus vagy kutatómérnök 1

V. A z  EAI S ze rp u h o v i T u d o m á n yo s  
K ísé r le ti O sztá lyára  ( P ro tv in o )

A mikro- és/vagy a miniszámítógépek területén gyakorlattal rendel
kező villamosmérnök, elsősorban software fejlesztési feladatra. 
Előnyös, ha a pályázó számítástechnikai vagy egyéb logikai 
eszközök és rendszerek hardware fejlesztésében jártas 2
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J o g sza b á ly o k

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 

18/1985. számú
h a t á r o z a t a

a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
tisztségében való megerősítéséről

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Be- 
rend T. Iván akadémikust a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöki tisztségében az 1990. évi köz
gyűlésig terjedő időre megerősíti.

Losonczi Pál s. k.,
a Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 
elnöke

Katona Imre s. k.,
a Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 
titkára

A Minisztertanács 
1035/1985. (VI. 6.) számú

h a t á r o z a t a
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 

és főtitkárhelyettesei kinevezéséről

A Minisztertanács 1985. május 23-i hatállyal 
Láng Istvánt, az MTA rendes tagját, a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkárává;

Kulcsár Kálmánt az MTA rendes tagját és 
Csurgay Árpádot, az MTA levelező tagját a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkárhelyetteseivé kine
vezi.

Lázár György s.k.,
a Minisztertanács elnöke

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1985. évi április 1-i ülésről

Jelentés a tudományos kutatásra fordított tényleges 
összegek tisztázására kiküldött alkalmi bizottság mun

kájáról

Az MTA Elnöksége alkalmi bizottságot küldött 
ki a tudományos kutatásra fordított tényleges ösz- 
szegek tisztázására, amiatt mert „többször és több 
fórumon is felmerült már, hogy a statisztikában lé
nyegesen nagyobb összegeket tüntetnek fel a tudo
mányos kutatásra történt ráfordításként, mint ami 
valóban kutatási célokra szolgál, illetve ju t” . Az 
alkalmi bizottság jelentést terjesztett elő munkájá
ról, amely lényegileg annak a kérdésnek a megvizs
gálása volt, hogy valójában mennyit költenek ha
zánkban tudományos kutatásra.

A jelentés mindenekelőtt felvázolja a tudomá
nyos kutatásra felhasznált összegek statisztikai fel
dolgozásának jelenlegi rendszerét. Megállapítja, 
hogy Magyarországon a Központi Statisztikai Hiva
tal — a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően — 
nem a tudományos kutatásra fordított összegeket 
tartja nyilván, hanem a K - f  F (kutatás +  kísér
leti fejlesztés) ráfordításait együttesen veszi számba. 
Ez az együttes összeg az utóbbi időben évi 20 mil
liárd Ft körüli értéket jelent, ami a nemzeti jöve
delem 3—3,5%-ának felel meg. A magyar statisz
tika egyébként K +  F címen a következő tevékeny
ségek adatait dolgozza fel: alapkutatás, alkalma
zott kutatás, kísérleti fejlesztés.

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

A bevezetőben felvetett kérdés megválaszolásá
hoz az alkalmi bizottság a rendelkezésre álló ada
tokból megpróbálta kigyűjteni az alap- és az alkal
mazott kutatásokra fordított együttes összegeket. 
Figyelembe vette továbbá a KSH által is alkalma
zott csökkentő tényezőket és csoportosítási elveket. 
Mindezek után megállapította a jelentés, hogy 1983- 
ban 7,8 milliárd Ft-ot fordítottak hazánkban alap- 
és alkalmazott kutatásokra. Ebből az akadémiai 
intézetekben folyó kutatások ráfordításai 1,5 mil
liárd forintot képviselnek, az egyetemi tanszékek
nek nyújtott akadémiai támogatás összege további 
0,1 milliárd Ft. Ily módon az MTA a tudományos 
kutatások mintegy egyötöde felett rendelkezik 
pénzügyi befolyással.

A bizottság számításokat és becsléseket végzett 
annak kimutatására is, hogy az alap- és alkalmazott 
kutatás országosan összesített ráfordítási adatában 
milyen tételek szerepelnek a statisztikailag számba 
vett költségek között, amelyek részben halmozódást 
jelentenek, részben nem a kutatási tevékenységek 
pénzügyi fedezetét szolgálták. Ez az összeg mintegy 
0,7—0,8 milliárd Ft. Ennek folytán a jelentés sze
rint 1983-ban mindössze 7,1 milliárd forintot fordí
tottunk tudományos (alap- és alkalmazott) kuta
tásra.

Az elemzés lezárásaként a jelentés összefoglalja 
a bizottság megállapításait és javaslatait.

A vitában résztvevők nagyon színvonalasnak és 
hasznosnak értékelték a jelentést; egyetértettek az 
abban foglalt megállapításokkal; helyeselték az elő
terjesztett javaslatokat. Többen ajánlották azon
ban, hogy a jelentés egészüljön ki további olyan 
adatokkal, amelyek elsősorban nemzetközi síkon
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teszik lehetővé a jobb összehasonlítást. Javasolták 
azt is, hogy az elemző rész foglalkozzék a várható 
legfontosabb ellenvetésekkel szemben felhozható 
érvekkel. A hozzászólók indítványozták továbbá, 
hogy a jelentésben foglaltakat az Akadémia tárja a 
szélesebb nyilvánosság elé, s mint tájékoztató hát
téranyagot bocsássa a közgyűlés résztvevőinek ren
delkezésére.

Az Elnökség 1611985. számú határozata

Az Elnökség — megköszönve az alkalmi bizott
ság értékes és hasznos munkáját — lényegileg 
egyetértését nyilvánítja a jelentésben foglaltakkal,
és

1. megállapítja, hogy a tudományos kutatás rá
fordításait a statisztikailag alap- és alkalmazott ku
tatásokként meghatározott és e kategóriákban 
számba vett költségek és beruházások összegeként 
indokolt felfogni; ez 1983-ban 7,9 milliárd forintot 
tett ki, ami a belföldön felhasznált nemzeti jövede
lem 1,1%-a. Ennek az összegnek csak mintegy 1/5 
része felett rendelkezik az Akadémia anyagi befo
lyással. A 7,9 milliárd Ft-ból az alapkutatásra for
dított összeg kb. 2,1 milliárd Ft, ami a belföldön 
felhasznált nemzeti jövedelemnek 0,3%-a. Ezen 
belül az Akadémia csak a belföldön felhasznált 
nemzeti jövedelem 0,14%-ának megfelelő összeggel 
rendelkezik az alapkutatások támogatására;

2. megállapítja továbbá, hogy a különböző kor
rekciós becslések alapján a tényleges kutatási ráfor
dítás a statisztikailag kimutatott összegnél átlago
san 10%-kal alacsonyabb;

3. belátva a kutatási vállalkozásokon keletke
zett nyereség adóztatásának szükségességét, aggá
lyosnak tartja a kutatótevékenység túlzott, egyéb 
jogcímű állami adóztatását, és megjegyzi, hogy az 
állami elvonás csökkentése révén felszabaduló ősz- 
szegek a kutatásokra felhasználható forrásokat nö
velhetnék;

4. javasolja a ráfordítások statisztikai számba
vételének pontosítását a költségekbe integrált hal
mozódást okozó tételek (felújítási, ill. műszerbe
szerzési hozzájárulás, KKA hozzájárulás, amorti
záció) kiszűrésével;

5. felhívja az illetékesek figyelmét arra, hogy a 
kísérleti fejlesztés kategóriaként számba vett ráfor
dítások tényleges tartalmának megvizsgálása is idő
szerű feladat. A különböző kutatási típusok közötti 
valódi arányokat, azok elmozdulásait csak akkor 
lehet ugyanis értékelni és nyomon követni, ha az 
adatokat a tevékenységek tényleges természete és 
célja alapján vesszük számba;

6. felkéri az MTA elnökét, hogy a vitában el
hangzottak alapján kiegészített jelentést (mellék
leteivel együtt) és a jelen határozatot — mint tájé
koztató jellegű háttéranyagot — bocsássa az 1985. 
évi közgyűlésen résztvevő akadémikusok rendel
kezésére.

Előterjesztés a végző központi tudományos ösztöndíja
sok munkába állításával összefüggő feladatokról

A tudományos továbbképzésről szóló 72/1982 
(XII. 10.) MT sz. rendelet a Tudományos Minősítő 
Bizottság feladatává teszi, hogy segítse a végző tu

dományos ösztöndíjasok munkába állítását. Az elő
terjesztés — a tudományos továbbképzésben részt
vevő ösztöndíjasoknak a munkaviszonyuk alapján 
történő kategorizálása után — felvázolja azokat az 
elgondolásokat, amelyek számításba jöhetnek a 
munkába állás elősegítésében. Ilyenek lehetnek az 
alábbiak:

— a sikeresen végző és elhelyezésre váró ösztön
díjasok névjegyzékének közzététele folyóiratokban, 
hivatalos közlönyökben vagy munkaközvetítő iro
dák útján;

— nyugdíjazás, vagy más ok folytán felszaba
duló kutatóintézeti létszámhelyek zárolása; ebből 
a TMB a szükséges mértékben álláshelyeket kapna 
béralappal együtt; amelyeket a főhatóságokkal 
egyetértésben elosztana a kutatóhelyek között, 
hogy azokra az állásokra a végző továbbképzősök 
számára pályázatot írjanak ki;

— speciális bérgazdálkodási módszerek alkal
mazása: pl. a központi kutatási alapokból azzal a 
feltétellel kapnának támogatást egyes kutatóhelyek, 
hogy abból kötelesek bizonyos összegű bért tartalé
kolni pályakezdők alkalmazása céljára; vagy pl. a 
központi keresetformába besorolt K +  F vállala
tok béralapja bázis-korrelációként adómentesen 
lenne emelhető, ha pályakezdő továbbképzősöket 
alkalmaznak;

— külön — átmeneti időre szóló — létszámhe
lyek biztosítása a TMB-nél, amely alatt megoldód
hat a tartós elhelyezkedés.

A TMB elnöke szóban kiegészítéseket fűzött az 
előterjesztéshez. Megemlítette, hogy időközben a 
Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság is 
megvitatta az előterjesztésben foglaltakat, s több 
javaslatot tett. Ajánlotta többek között, hogy a 
segítésnek csak olyan módszereit szabad figyelembe 
venni, amelyek összhangban vannak a gazdaság- 
irányítás alapelvével. így pl. a központi létszám- 
gazdálkodás és elhelyezés módszerei nem jöhetnek 
számításba. Gondolni lehet viszont a végzős ösztön
díjasok K +  F szférán kívüli foglalkoztatására, pl. 
gimnáziumokban, tanárképző főiskolákon. Továbbá, 
meg kellene könnyíteni számukra a külföldi munka- 
vállalást; erősíteni lehetne velük a vidéki centru
mokat. Megfontolandó az is, hogy a kutatási fő
irányokkal kapcsolatos pályázásoknál az ösztön
díjasok kapjanak prioritást, ha pályáznak.

Ezeken túlmenőleg az előterjesztő megemlítette, 
törekedni kell arra, hogy a jövőben a felvételek 
igazodjanak a kutatási prioritások káderigényeihez, 
és hogy a TMB segítsége a minőségi kádercserét elő
mozdító tevékenység legyen. Utalt arra, szükséges 
lenne egy országos felmérést készíteni a távlati ká
derigények megállapítására, amely irányítási alapul 
szolgálhatna a tudományos káderképzéshez.

A hozzászólók helyeselték magát a célkitűzést; 
kifejezést adtak megelégedésüknek a fölött, hogy a 
Tudományos Minősítő Bizottság elkezdte kialakí
tani a munkába állás gondjainak enyhítését célzó 
programját, s elgondolásairól jó előre tájékoztatja 
az Elnökséget. Egyetértettek azzal a fő törekvéssel, 
hogy a segítségnyújtás ne adminisztratív, hanem a 
jelenlegi gazdaságpolitika alapelveivel összhangban 
álló elemekre épüljön, s az elhelyezésben a nyújtott 
teljesítmény minősége, színvonala legyen az irány
adó szempont.
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Az Elnökség 17/1985. számú határozata
Az Elnökség az előterjesztést — mint gondos 

felkészülésre valló tájékoztatást — köszönettel tudo
másul veszi azzal, hogy továbbra is keresni kell a 
végző központi tudományos ösztöndíjasok munká
ba állítását elősegítő legjobb megoldásokat, kerülve 
a gazdaságpolitikánk alapelveivel összhangban nem 
álló, adminisztratív jellegű elemeket.

K özlem én yek
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 

és főtitkárhelyetteseinek, a hivatalvezetőnek a felü
gyeleti jogköre 1985. június hó 1-i hatállyal a követ
kezők szerint alakul:

Láng István főtitkár
Általános felügyeletet gyakorol
— a Személyzeti Főosztály,
— a Kutatástervezési Főosztály, valamint
— szakmai tudományos szempontból a Termé

szettudományi Főosztályhoz tartozó kuta
tási területek közül az orvosi-, a biológiai- és 
agrárkutatások, egyes kutatási programok 
(gyógyszer és növényvédőszer-, biotechnoló
giai-, környezetvédelmi kutatások) tekinte
tében, továbbá

— az Interkozmosz Tanács Titkársága felett.
felügyeli továbbá
— a Dubna-bizottság munkájával összefüggő 

feladatok ellátását,
— a Tudományos Műszerfejlesztési és Kutatás- 

Automatizálási Koordinációs Bizottság ma
gyar tagozata tevékenységét.

Kulcsár Kálmán főtitkárhelyettes
Általános felügyeletet gyakorol
— a Társadalomtudományi Főosztály,
— a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya és
— a Sajtótitkárság tekintetében.
felügyeli továbbá
— az Akadémiai Kiadói Tanácsot.
átruházott hatáskörben felügyeli
— az MTA Könyvtárát, valamint
— az Akadémiai Kiadó és Nyomdát.
vezeti
— a Társadalomtudományok Nemzetközi Kap

csolatai Koordinációs Bizottságát, valamint
— a Nem kormányzati Nemzetközi Tudomá

nyos Szervezetek Koordinációs Bizottságát.
képviseli az MTA-t
— az Országos Ösztöndíj Tanácsban,
— a Társadalomtudományi Koordinációs Bi

zottságban, valamint
— az Országos Közművelődési Tanácsban.

Csurgay Árpád főtitkárhelyettes
Általános felügyeletet gyakorol
a Természettudományi Főosztály tekintetében.
vezeti
— a Számítástechnika Alkalmazási Bizottságot, 

valamint
— a Számítástechnikai és Informatikai Koor

dinációs Tanács magyar tagozatát.
ellátja
— az Akadémiai Ifjúsági Bizottság elnöki tiszt- 

f ségét.
j  ( képviselj az M T A-t

— a KGST Tudományos Műszaki Együttmű
ködési Állandó Kormánybizottságban, vala
mint

— a Tudománypolitikai Bizottság Nemzetközi- 
Fejlesztési Kapcsolatokat Koordináló Bi
zottságában, illetve

— az MTA Központi Hivatalát (a miniszterta
nácsi jóváhagyást követően) a Tudományos 
Minősítő Bizottságban.

Kónya Sándor hivatalvezető
A hivatali belső felügyeleten túlmenően általános
felügyeletet gyakorol
— a Pénzügyi Főosztály és
— az Igazgatási és Jogi Főosztály tekintetében

Igazgatási és Jogi Főosztály

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
FÖLDI ZOLTÁNt, az MTA rendes tagját, a
CHINOIN GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR

nyugalmazott osztályvezetőjét, címzetes egye
temi tanárt,

90. születésnapja alkalmából a magyar gyógyszer- 
ipar megteremtésében kifejtett sok évtizedes, magas 
színvonalú tevékenységéért, élete munkásságának 
elismeréséül;

SCHAY GÉZÁt, az MTA rendes tagját, az
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete nyugalma
zott tudományos tanácsadóját,
85. születésnapja alkalmából a fizikai-kémiai kuta
tások terén elért kimagasló, nemzetközileg is elis
mert tudományos tevékenységéért

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ZÁSZLÓRENDJE

kitüntetésben részesítette.
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A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
1985-ben Akadémiai Díjban részesítette:

1. KISS JÓZSEFet, az MTA Irodalomtudományi 
Intézete tudományos munkatársát

„Petőfi Sándor összes Művei I. és II. kötet” 
kritikai kiadásáért.

2. BAKOS FERENCet, a nyelvtudomány dokto
rát, az MTA Nyelvtudományi Intézete nyu
galmazott tudományos osztályvezetőjét 
„A magyar szókészlet román elemeinek törté
nete” c. művéért.

3. VARGA JÁNOSt, a történelemtudomány dokto
rát, az Országos Levéltár főigazgatóját 
„Deák Ferenc és az első magyar polgári bün
tetőrendszer tervezete” ; „Helyét kereső Ma
gyarország. Politikai eszmék és koncepciók az 
1840-es évek elején” és a „Kereszttűzben a 
Pesti Hírlap. Az ellenzéki és középutas libera
lizmus elválása 1841—42-ben” című tematikai 
egységet alkotó három könyvéért.

4. HORVÁTH ZALÁNt, az ELTE Elméleti Fizi
kai Tanszék egyetemi adjunktusát,
PALLA LÁSZLÓt, az ELTE Elméleti Fizikai 
Tanszék egyetemi adjunktusát,
FORGÁCS PÉTERt, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete tudományos munkatársát, meg
osztva

a fizikai kölcsönhatások egyesítését leíró mér
tékelméletek részecskeszerű megoldásainak 
vizsgálatáért és a szimmetriák eredetének ma
gyarázatáért.

5. LOMNICZI BÉLÁt, az állatorvostudomány dok
tora, az MTA Állatorvostudományi Kutató In
tézete igazgatóhelyettesét

az állatorvostudományi szempontból nagy je
lentőségű vírusfajok molekuláris szerkezetének 
feltárásáért, a védekezés gyakorlatában is 
hasznosítható víruskutatási eredményeiért.

6. BERTÓK LORÁNDot, az orvostudomány dok
torát, az Országos „Frederic Joliot-Curie” Su
gárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Inté
zet tudományos tanácsadóját, osztályvezetőt

a bélflóra baktériumaiból felszabaduló endo- 
toxinok immunológiai, kórtani, sugárbiológiai 
hatásainak és a szervezet természetes ellenál
lóképességének korábban nem ismert, a gya
korlat számára is jelentős összefüggéseinek ki
mutatásáért.

7. GÉHER KÁROLYt, a műszaki tudomány dok
torát, a BME Híradástechnikai Elektronikai In
tézet igazgatóhelyettesét

az elektronikus áramkörök és rendszerek érzé
kenységi és tűrésanalízise, az ezzel kapcsolatos 
számítógépes tervezési módszerek és program- 
rendszerek létrehozása és gyakorlata területén 
elért jelentős eredményeiért.

8. GÁL DEZSŐt, a kémiai tudomány doktorát, az 
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete tudomá
nyos osztályvezetőjét
a szénhidrogének oxidációja terén elért, nemzet
közileg is elismert tudományos eredményeiért.

9. KONDOROSI ÁDÁMot, a biológiai tudomány 
kandidátusát, az MTA Szegedi Biológiai Központ 
Genetikai Intézete tudományos főmunkatársát, 
intézeti igazgatóhelyettest,

BÁNFALVI ZSÓFIát, az MTA SZBK Genetikai 
Intézete tudományos munkatársát,

KISS GYÖRGY BOTONDot, az MTA SZBK Gene
tikai Intézete tudományos munkatársát,

KONDOROSI ÉVÁt, az MTA SZBK Biokémiai 
Intézete tudományos munkatársát, megosztva 

Kondorosi Ádámot iskolateremtő tevékeny
ségéért, továbbá csoportjával a biológiai nit
rogénkötés molekuláris genetikai vizsgálatában 
elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredmé
nyeikért.

10. KÁDÁR BÉLÁt, a közgazdaságtudomány dok
torát, az MTA Világgazdasági Kutató Intézete 
tudományos osztályvezetőjét

a nemzetközi munkamegosztásban végbe
menő változások legfontosabb összetevőinek 
vizsgálata terén kifejtett jelentős tevékeny
ségéért.

11. JOÓ ISTVÁNt, a műszaki tudomány doktorát, 
a MÉM Országos Földügyi és Térképészeti Hi
vatal főosztályvezetőjét,
CZOBOR ÁRPÁDot, a Földmérési Intézet tu
dományos osztályvezetőjét,
FÜRY MIHÁLYt, a MÉM Országos Földügyi 
és Térképészeti Hivatal főmunkatársát,
THURY JÓZSEFet, a Földmérési Intézet tudo
mányos főmunkatársát, megosztva 

a Kárpát-Balkán régióban végbemenő jelen
kori függőleges földkéregmozgások jellem
zőinek levezetéséért és bemutatásáért.

12. LÁSZTITY RADOMIRt, a kémiai tudomány 
doktorát, a BME Biokémiai és Élelmiszertech
nológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi ta
nárát

nemzetközileg elismert kutatási-fejlesztési te
vékenységéért, a gabonafehérjék kémiája és 
biokémiája, valamint a gabonaminősítés te
rületén; a gabonaminősítés fejlesztését és a 
gabonafehérjék optimális hasznosítását meg
alapozó kutatásaiért.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az MTA Központi Hivatala pályázatot hirdet a 
Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet tudo
mányos igazgatói munkakörének betöltésére 1986. 
január 1-től.

A tudományos igazgató feladata az intézeti cé
lok megvalósítása érdekében:

— a nagyobb teljesítményű mini, illetve mikro
számítógépek, méréstechnikai eszközök és 
integrált rendszerek kutatásának és fejlesz
tésének,
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— alkalmazások kialakításának és bevezetésé
nek (laboratóriumi és ipari mérésautomati
zálási, továbbá összetett ügyviteli rendszerek 
területén),

— valamint a kísérleti gyártási tevékenység 
átfogó irányítása.

A fentiekben körvonalazott fejlesztési, alkalma
zási és kísérleti gyártási célkitűzések részletes leírása 
megtekinthető az MTA Személyzeti Főosztályán, 
illetve a KFKI Személyzeti és Szociális Főosztá
lyán.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség;
— tudományos fokozat, vagy széles körben el

ismert műszaki alkotás, tevékenység;
— idegen nyelv ismerete;
— kutatóintézetben szerzett tudományos ve

zetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztá

sának, munkaköri besorolásának és fizetésé
nek megjelölését;

— eddigi szakmai tevékenységét és az elért ered
ményeinek ismertetését;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek 
idegen nyelvismereteinek megjelölését;

— a pályázó által írt tanulmányok, illetve mű
szaki alkotások leírását;

— a pályázatban foglaltaknak megfelelő veze
tői munkakör ellátására, az MSZKI szakmai 
célkitűzéseinek elérésére vonatkozó vezetési 
és tudományos elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot;
— a három hónapnál nem régebbi keletű ható

sági erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a felhívásra akadémiai kutató pá

lyázik, úgy az előbb említett okmányokat nem 
szükséges a pályázathoz csatolni.

A besorolásra és vezetői megbízásra vonatkozóan 
a 23/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelet, vala
mint a 9/1984. (A.K.9.) MTA-F. számú főtitkári 
utasítás rendelkezései az irányadók.

A pályázatot az MTA illetékes főtitkárhelyet
teséhez címezve a KFKI főigazgatója útján (1525 
Budapest, Konkoly Thege út 29—33) kell benyúj
tani a pályázat közzétételétől számított 30 napon 
belül.

Gujdi Barna s. k., 
az MTA Személyzeti Főosztályának 

vezetője

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális 
Kutatások Központja (Pécs) pályázatot hirdet egy 
közgazdász tudományos segédmunkatársi állás
helyre.

A tudományos segédmunkatárs 1985. augusztus 
1-től két évig Településkutató Csoportunk (Kecs
kemét) munkájában venne részt.

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

sát, beosztásának és fizetésének a megjelö
lését;

— a pályázó egyetemi tanulmányi eredményeit
és

— szakmai érdeklődési területét.
A pályázathoz mellékelni kell:
— az egyetemi oklevél hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot két példányban;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Az álláshelyre pályázhatnak a közgazdasági ka

rokon 1985. évben diplomázó hallgatók is.
További felvilágosítást Csatári Bálint tudomá

nyos osztályvezető (Kecskemét, Pf. 261. Bocskay 
u. 5. 6001) ad.

A pályázatot az MTA Regionális Kutatások 
Központja főigazgatójának (Pécs, Pf. 199. Kulich 
Gy. u. 22. 7601) kell 1985. július 15-ig benyújtani.

Enyedi György s. k., 
az MTA lev. tagja, 

főigazgató

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 1985-ben jelölés alapján egy 
25 000 Ft-os fődíj; negyven évnél nem idősebb ku
tatók számára pedig jelölés vagy pályázat alapján 
két 15 000 Ft-os díj, s az ezekkel járó emlékérem 
és oklevelek odaítéléséről dönt.

Felhívjuk a szintetikus szerves kémia területén 
dolgozókat, hogy jelölésüket vagy saját pályázati 
anyagukat 1985. augusztus 31-ig az MTA Kémiai 
Tudományok Osztályára (1051 Budapest, Mün- 
nich Ferenc u. 7.) küldjék be. A jelöléshez és a 
pályázatokhoz mellékelni kell egy összeállítást a 
tudományos közleményekből, ill. szabadalmakból.

A Zemplén Géza Díj odaítélésére 
alakult Bizottság

FOGADÓÓRÁK

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

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak más 
időpontokban is rendelkezésére áll.

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

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más 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

AZ AKADÉMIAI KIADÓ KÖZLEMÉNYE

A tudományos fokozatok és tudományos minősítés, továbbá a tudományos továbbképzés 
rendszerét átfogó jogi szabályozás korszerűsítette. A Tudományos Minősítő Bizottság közzétette 
az új jogszabályok, szabályzások és tudnivalók egységes gyűjteményét A tudományos tovább
képzés és a tudományos minősítés szabályai című kiadványában.

A kiadvány ára 80,— Ft.

Megrendelhető vagy megvásárolható az Akadémiai Könyvesboltban
BUDAPEST V. Váci u 22.
1052
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J o g sza b á ly o k

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 
1/1985. (II. 16.) KSH számú

r e n d e l k e z é s e
az Ipari Termékek Jegyzékének 

alkalmazásáról

A statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény vég
rehajtására kiadott 27/1973. (X. 12.) MT számú 
rendelet 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján
— az Országos Tervhivatal elnökével, a pénzügy- 
miniszterrel, valamint az Országos Anyag- és Ár
hivatal elnökével egyetértésben — a következők 
szerint rendelkezem.

l -§
(1) Az Ipari Termékek Jegyzékének (a továb

biakban: ITJ) csoportosítási rendszerét, az ipari 
termékek tervezésének, nyilvántartásának, és 
számbavételének tartalmi azonossága érdekében, 
a népgazdaság valamennyi ágazatában a termelés, 
a bel- és külkereskedelmi forgalom és az anyag- 
gazdálkodás (beszerzés, készletezés), illetőleg a fel- 
használás során egységesen alkalmazni kell.

(2) A gazdasági szabályozók (forgalmi adó uta
sítás, árképzési utasítás, árjegyzék stb.) kidolgozá
sánál az ITJ rendszerező csoportosításait és tartal
mukat kell alapnak tekinteni.

(3) A gazdálkodó szervezetet elhagyó számlákon
— függetlenül belső nyilvántartási számrendsze
rüktől — a termék (áru, anyag) ITJ szerinti teljes 
termékszámát is fel kell tüntetni.

2-§

(1) Az ipari termékek ITJ szerinti besorolására 
a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: 
KSH) illetékes.

(2) A hazai előállítású vagy importált terméket, 
ha helye az ITJ csoportosításainak tartalmával 
egyértelműen azonosítható, a gyártó, illetőleg im
portáló is besorolhatja.

(3) Vitatott besorolás esetén a KSH dönt.

3- §

Az ipari termékek ITJ szerinti besorolási szám
jeleként — amely az ITJ valamely csoportjába tar
tozást tünteti fel — a hivatalos használatban orszá
gon belül az ITJ-ben kiadottaktól eltérő termék
szám nem alkalmazható.

4-  §
Az ITJ kiegészítéséről és módosításáról a KSH 

közleményben intézkedik.

5-  §

Az ITJ az ipari termékek népgazdasági szintű 
osztályozója, alkalmazása nem érinti az ETK s 
egyéb termékazonosítási rendszerek alkalmazását.

6-  §
Ez a rendelkezés a kihirdetése napján lép ha

tályba, ezzel egyidejűleg a 10/1967. (Tg. É. 10.) 
OT —KSH számú együttes utasítás hatályát veszti.

Nyitrai Ferencné dr. s. k.,
államtitkár,

a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1985. évi április 23-i ülésről

Előterjesztés a Tudományos Minősítő Bizottságnak 
a minősítéssel és a tudományos továbbképzéssel kap
csolatos tapasztalatairól, valamint az Elnökségnek 

a TM B feletti felügyeleti tevékenységéről

Az Előterjesztés elöljáróban megállapítja, hogy a 
tudományos továbbképzés sé a tudományos minő
sítés reformját megalapozó jogszabályalkotó munka 
1983-ban lezárult. Az Elnöki Tanács, a Miniszter- 
tanács, az MTA Elnöksége, az MTA Főtitkára és a 
TMB kodifikálta az új rendszerű továbbképzést és 
újraszabályozta a minősítés eljárási kereteit. Az új 
alapokra helyezett képzés 1983 szeptemberben meg
indult, s ettől kezdve a minősítő munka napi gya
korlata is az új eljárási keretek között folyik. Az új

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

jogszabályok és szabályzatok megfelelő módon tűk 
rözik a Tudománypolitikai Bizottság és az MTA 
Elnökségének a tudományos utánpótlás nevelésére 
és a tudományos minősítésre vonatkozó iránymu
tatását, állásfoglalásait és határozatait. Az új jog
szabályok — úgy tűnik — az eddigieknél alkalma
sabb keretet biztosítanak a munka színvonalának 
emeléséhez, de a munka napi gyakorlatára az új 
keretek önmagukban nem eléggé hatnak. Ezt kö
vetően az Előterjesztés elemzi a minősítés problé
máit és javaslatokat tesz olyan intézkedésekre 
(olyan jobb bírálóbizottsági, szakbizottsági gyakor
latra és más lépésekre), amelyek az új jogszabályok 
keretei között jobban közelíthetik a tudományos 
minősítés napi gyakorlatát a TPB és az MTA 
Elnökségének irányelveihez.

Az előadó bevezető, illetve kiegészítő megjegy
zéseket fűzött az előterjesztéshez. A kérdésekre
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adott válaszok során pedig tisztázást nyert, hogy a 
javasolt intézkedések egyikének-másikának beve
zetése milyen mértékű anyagi következményekkel 
járna. Eszerint a bírálói, vizsgabizottsági tagsági 
stb. tiszteletdíjak, valamint a kandidátust és a dok
tori fokozatokhoz kapcsolódó illetmények emelésé
hez 30—35 millió Ft-ra lenne szükség; a nyilván
tartás korszerűsítése (számítógépesítése) mintegy 
5 millió forintba kerülne. Eddig még nem történt 
számítás arról, milyen költséget tenne ki egyTMB- 
bulletin megindítása és folyamatos megjelentetése.

A vitában hozzászólók többsége helyesléssel 
fogadta az előterjesztés megállapításainak és javas
latainak nagy részét. Véleményeltérés alakult ki 
azonban abban, hogy a jelenlegi jogszabályi kere
tek között kell-e keresni a továbblépés, az előre
haladás módozatait, vagy célszerű lenne a minősí
tési rendszer egészét új elvi alapokra fektetni. Meg
jegyezték, hogy az utóbbi megoldásra irányuló tö
rekvések már több ízben hiábavalónak bizonyultak. 
Ezért most sem lenne célszerű elkezdeni egy új 
koncepció kialakítására irányuló előkészítő munkát.

A részleteket illetően számos észrevétel, indít
vány merült fel.

Szóba került, hogy sok fokozattal rendelkező 
kutató kívül marad a bírálati eljáráson azért, mert 
egyáltalán nem kérik fel bírálatra, pedig általános 
tapasztalat, hogy akik először vesznek részt benne, 
sokkal lelkiismeretesebben végzik feladatukat, mint 
a rutinszerű bírálók.

Az is baj, hogy a bírálatok olykor semmit mon
dók. Ez rosszabb annál is, mint mikor az opponens 
esetleg téved. Különösen kifogásolandó, hogy egy 
tudományos bírálatért fizethető díj kevesebb egy 
fél napszámnál. Egyesek javasolták, hogy a védés 
eljárásában a jelölt és ne a bíráló bizottság álljon 
az előtérben; őt kellene szerepeltetni. Indítványoz
ták azt is, hogy a tudományos osztályokat fel kel
lene hívni javaslattételi lehetőségeik jobb és tuda
tosabb kihasználására. Továbbá: fel kellene szólí
tani a TMB-t, vizsgálja meg, hogy ún. tézises védés 
esetén milyen tudományos munkásság követte a 
fokozat odaítélését. Törekedni kellene arra, hogy 
magasabb fokozatokat is vonjanak be a minősítésbe; 
a kémia területén például célul lehetne tűzni, hogy 
az egyik opponens doktor legyen. Nem szabad 
viszont túlzott reményeket táplálni olyan intézke
désekkel kapcsolatban, mint külföldi szakemberek
nek a bírálatba történő bevonása, vagy a felhasz
náló szervek véleményének a kikérése. Utalás tör
tént arra, hogy a tudományos közélet általános hibái 
tükröződnek a minősítési rendszerben is, ezért ja
vulás valójában csak az általános problémák meg
oldásától várható.

Többen egyetértettek a TMB bulletin megindí
tásának gondolatával. Hozzáfűzték azonban hogy 
ennek előkészítése hosszabb időt igényel. Aggályu
kat fejezték ki a határozati javaslatok 1. és 6. pont
jának helyességét illetően. Az előbbit rugalmasabban 
kellene fogalmazni; elegendő lenne annak kimon
dása, hogy az Elnökség egyetért olyan intézkedé
sekkel, amelyek hatékonyan szolgálják a minősítés 
színvonalának emelését, illetve erősítését; a konk
rét intézkedések kidolgozása a TMB gondja; ügyelni 
kell arra, hogy azok kellően differenciáltak legye

nek; a feladatok végrehajtására általában hosszabb 
határidőket célszerű biztosítani, a határozati javas
latok 6. pontjával kapcsolatban pedig kérdéses az 
MTA főtitkárának illetékessége; ezért ezt a pontot 
el kellene hagyni.

Az Elnökség 20/1985. sz. határozata

Az Elnökség — megköszönve az előterjesztést —
1. egyetértését nyilvánítja olyan intézkedések 

kidolgozásával és alkalmazásával, amelyek hatéko
nyan szolgálják a minősítés színvonalának emelését, 
a jogszabályokban és az Elnökség, valamint a TMB 
vonatkozó újabb állásfoglalásaiban foglalt irány
elvek érvényesítésének erősítését; felkéri a TMB 
elnökét, hogy a konkrét, kellőképpen differenciált 
intézkedések és teendők programját az elnökségi 
ülésen lefolyt vita figyelembevételével dolgozza ki;

2. támogatja egy TMB tájékoztató kiadvány 
indítását, és felkéri a MTA főtitkárát, hogy a TMB 
elnökével együttesen — előzetes felmérés alapján — 
1985. szeptember 30-ig dolgozza ki az azzal kap
csolatos tervet, koncepciót;

3. szükségesnek és időszerűnek tartja, hogy a 
nagyobb követelmények érvényesítésével, a minő
sítettek aktivizálásával és tevékenységük fokozot
tabb ellenőrzésével párhuzamosan sor kerüljön az 
ehhez szükséges anyagi feltételek biztosítására;* 
szorgalmazni kell egy korszerű, számítógépesített 
nyilvántartás megvalósítását;

4. felkéri a TMB elnökét, hogy kellő időben 
tegyen előterjesztést a kandidátusok tevékenysége 
ötévenkénti értékelésének megszervezésére és az 
ahhoz szükséges feltételek biztosítására;

5. felkéri az MTA főtitkárát, hogy gondoskodjék 
kutató munka megindításáról.

a) egy modern tudományrendszertan kidolgo
zása céljából, amely alapja lehet többek között: a 
TMB szakbizottsági rendszere korszerűsítésének 
a munkát 1987 júniusáig lenne célszerű befejezni;

b) a minősítettek korösszetételét és pályaképét 
befolyásoló tényezők társadalom-szociológiai fel
tárására, összhangban az Elnökség korábbi 
46/1984. sz. — határozatával;

6. egyetértését nyilvánítja azzal, hogy a TMB 
elnöke a tudományos továbbképzés új rendszerének 
tapasztalatairól 1986 júniusában adjon érdemi érté
kelő beszámolót az Elnökségnek.

Előterjesztés az Akadémiai 1985. évi közgyűlési 
határozat javaslatának szövegére

Az Elnökség 19/1985. sz. határozatával 
alkalmi bizottságot küldött ki az 1985. évi köz
gyűlés határozati javaslata tervezetének elkészíté
sére. A bizottság elnöke előterjesztette a tervezetet, 
néhány megjegyzést fűzve ahhoz. A bizottság meg
hívott tagjai közül többen kiegészítő javaslatokat 
tettek. Ezek a finanszírozási rendszer további egy
szerűsítésére, a korábbi három főtitkárhelyettesi 
funkció visszaállítására, az „MTA Külföldi Tagja” 
cím bevezetésére irányultak.

* A minősítettek illetménykiegészítésének az emelésére.
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A vitában néhány további érdemi javaslat hang
zott el, többen pedig szövegezési, stiláris jellegű 
módosító indítványt terjesztettek elő. Az érdemi 
javaslatok különösen azt emelték ki, hogy hang
súlyosabbá kell tenni az alapkutatások fontosságát 
és az Akadémia ez irányú felelősségét, valamint a 
testületi munka minőségi javítása feltételeiről való 
fokozottabb gondoskodást.

A konkrét szövegezési jellegű észrevételeket a 
bizottság elnöke és a szerkesztők rögzítették.

Az Elnökség 2111985. számú határozata

Az Elnökség az alkalmi bizottság által előter
jesztett tervezetet a további munka alapjául el
fogadja;

felkéri az alkalmi bizottságot, hogy a vitában 
elhangzott észrevételek figyelembevételével a ter
vezetet módosítsa, illetve egészítse ki;

felhatalmazza az MTA elnökét, hogy a bizottság 
által átdolgozott tervezetet — az Akadémia illeté
kes többi vezetőjével konzultálva — véglegesítse, 
majd javaslatként terjessze a közgyűlés elé.

Javaslat az 1985. évi Akadémiai Aranyérem oda
ítélésére

(Az MTA elnöke e napirendi pont megtárgyalá
sának idejére az ülés vezetésére Somos Andrást, 
az MTA alelnökét kérte fel; az MTA elnöke az ülés
termet elhagyta.

A javaslattételre kiküldött elnökségi alkalmi 
bizottság erre felkért tagja szóban előterjesztette 
és megindokolta a javaslatot.

Ezt követően az Elnökség az alábbi összetételű 
szavazatszámláló bizottságot küldte ki:

a bizottság elnöke: Kulcsár Kálmán
tagjai: Fülöp József

Jermy Tibor

Az elrendelt titkos szavazás megejtése után, a 
szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a sza
vazás eredményét.

E szerint a leadott érvényes szavazatok
száma: 21
az „igen” szavazatok száma: 18
a „nem” szavazatok száma: 3

Az ülés elnöke megállapította, hogy az Elnök
ség az előterjesztett javaslatot nagy szótöbbséggel 
elfogadta.)

Az Elnökség 22/1985. számú határozata

1. Az Elnökség 1985-ben az Akadémiai Arany
érmet Szentágothai Jánosnak, az MTA rendes tag
jának, az MTA elnökének ítéli oda a neuroanatómia, 
az ideghálózatok elemzése, az idegi szabályozások 
funkciós anatómiája területén folytatott kutató 
munkája nemzetközileg elismert eredményeiért, 
tudományos iskolateremtő munkájáért, négy év
tizedes kiemelkedő oktatói tevékenységéért és az

Akadémi vezető testületéiben közel húsz éven át 
— ezen belül az Akadémia elnökeként csaknem 
egy évtizeden keresztül — kifejtett magas színvo
nalú tudománypolitikai, tudományirányítói tevé
kenységéért.

Szentágothai János fiatalon, orvostanhallgató 
korában Lenhossék Mihály mellett indult tudomá
nyos pályáján, és elsőbben is az akkor legvitatottabb 
tudományos problémával, a neurontan igazolásával 
kezdett foglalkozni annak — az időben tudományos 
reputáció szempontjából nem veszélytelenül — 
egyik élharcosaként.

Mivel tisztelte és kritikusan megválogatta taní
tómestereit, példaképeit, maga is gondosan válo
gatta és fedezte fel tanítványait, munkatársait. 
Nemcsak ők tisztelik benne a mestert, de Szent
ágothai János is büszke rájuk. Hazai tudományos 
környezete a magyar tudományos iskolák legna
gyobbika.

34 évesen vette át a Pécsi Anatómiai Intézet 
vezetését, amely rövidesen a magyar neurobiológia 
központja és nemzetközi kutatóműhely lett. A kísér
letesen előidézett szinapszis elfajulásos és sztereo- 
taxikus módszerek bevezetése és továbbfejlesztése 
a szinaptológiát tette az intézet fő kutatási irányává 
és velük számos lényeges gerincvelői, kisagyi, agy- 
kérgi és elemi neurofiziológiai, szinaptológiai és 
szinapszis hisztokémiai problémát oldott meg. Ezek 
a módszerek szolgáltattak alapot egyes fontosabb 
agypályák és reflexívek neuronális tagozódásának 
felderítéséhez.

Számos részeredmény mellett az idegrendszer 
szerkezetéről és működéséről alkotott ismereteinket 
alapvetően három eredménycsoport befolyásolta. 
(1) Anatómiai részről Szentágothai János vizsgála
tai az élettani kutatókkal egyidejűleg bizonyították 
különleges gátló neuronok létezését, a gátlásnak 
specifikus pályákra való terelődését és tisztázták 
később számos gátló központi szinapszisfajta szer
kezetét. (2) A kisagy neuronhálózatára vonatkozó 
vizsgálatok egyrészt lehetővé tették egy magasabb 
integrációs központ kapcsoló berendezéséről racio
nális modell felállítását, másrészt jó részben a 
kúszórostok valódi eredetének felderítése — az 
élettani kutatók (elsősorban a Nobel-díjas J. C. 
Eccles) számára lehetővé tették a modell elvi he
lyességének igazolását. (3) Elsősorban a nagy agy
kéreg ún. „kolumnáris szerkezeti egység” működési 
elvének, valamint a központi idegrendszerben szá
mos más komplex integratív egység funkcionális 
jelentőségének felismerésével és működésük számító- 
gépes szimulálásával Szentágothai János az agy
működés jelenlegi legmodernebb neuronhálózati 
szemléletét és az agykutatás egyik legújabb komp
lex metodikai irányát dolgozta ki.

A nemzetközi élvonalban végzett kutatásai mel
lett egyenrangú kötelességének és mondhatni sze
relmének érzi az oktatást. A „legkegyetlenebb” 
orvosi alapstúdiumot, az anatómiát tudja lebilin
cselő előadásmódjával érdekessé és élvezetessé tenni 
hallgatói számára. Kiss Ferenccel együtt készített 
Anatómiai Atlasza számos európai, valamint kínai 
nyelven több kiadást ért el. Három kötetes Funk
cionális Anatómiai tankönyve integrálja az anató
miát, a szövettant és fejlődéstant.
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Az Akadémiai és a Művelődési Minisztérium 
Köznevelési Bizottságának elnökeként sokat tett 
a korszerű általános műveltség tartalmának és isko
lai közvetítése lehetőségeinek kidolgozásáért.

Tudományos közéletünk és társadalmi életünk 
kiemelkedő, rendkívül aktív és nagyhatású szemé
lyisége.

Nemzetközi reputációját több külföldi akadémia 
(köztük a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
és a Royal Society) és nemzetközi tudományos szer
vezet tagsága, az oxfordi és a turkui egyetem tiszte
letbeli doktori címe fémjelzi.

Összefoglalva oktatói, kutatói és tudománypo
litikai pályáját, Budapesten tanársegéd, Pécsett, 
majd Budapesten az anatómia professzora, ezzel 
egy időben az MTA Biológiai Tudományok Osztá
lyának titkára, majd elnöke, az MTA alelnöke, mb. 
elnöke, ezt követően elnöke, Szentágothai János 
tudományos kutatói, iskolateremtő oktatói, vala
mint magas szintű tudományos közéleti tevékeny
ségéért több kitüntetésben, Állami- és Kossuth- 
díjban részesült. Ezekhez járul most az Akadémiánk 
által adományozható legnagyobb elismerés: az 
Akadémiai Aranyérem.

2. Az Aranyérmet az 1985. évi közgyűlésen kell 
átadni.

Javaslat
az M TA testületi bizottságai újraválasztásának 

irányelveire

Az MTA testületi bizottságainak megbízatása 
öt évre szól. Ez az időtartam — most — a köz
gyűlést követően lejár. Az előterjesztés a jelenlegi 
helyzet rövid áttekintése és értékelése után javas
latokat fogalmaz meg a bizottságok újraválasztá
sának irányelveiről. A javaslatok kiterjednek a bi
zottságok számának és taglétszámának alakítására, 
a tagság fiatalítására, a nők és minősítettek rész
arányának növelésére, a bizottsági tagság rotáció
jára, a bizottságok feladatainak meghatározására, 
a bizottsági munka szervezésére és bevezetésére, 
az újraválasztási eljárás ütemezésére.

Az Elnökség 23\1985. sz. határozata

Az Elnökség az előterjesztést — mint háttér
anyagot tudomásul veszi azzal, hogy a javasla
tok elfogadása, illetve a bizottságok újraválasztá
sával kapcsolatos teendők meghatározása az új 
Elnökség feladata lesz.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

1. A napirendi pontok tárgyalása előtt az Elnök
ség néma felállással adózott nemrég elhunyt tagja, 
Geszti P. Ottó emlékének.

2. Az Elnökség — a napirend előtt szóban elő
terjesztett, majd visszavont javaslat kapcsán — 
úgy foglalt állást, hogy az új levelező tagok válasz
tására vonatkozó korábbi határozatát nem módo
sítja, s nem terjeszti a közgyűlés elé megválasztásra 
újabb jelöltet vagy jelölteket.

3. Az ülésen napirenden kívül felmerült kérdés 
kapcsán az Elnökség azt az álláspontot foglalta el,

hogy ne kapjanak meghívást a közgyűlés május 
11-i zárt ülésére azok az új levelező tagok, akiket 
előző nap fog megválasztani a közgyűlés.

4. Az Elnökség tudomásul vette az április 1-i 
ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 
szóló beszámolót.

5. Az MTA elnöke köszönetét nyilvánította az 
Elnökség tagjainak eddig végzett odaadó és értékes 
munkájukért abból az alkalomból, hogy az Elnök
ség ebben az összetételben utoljára ülésezett.

Szentágothai János s. k.

k ö z l e m é n y e k

A Központi Statisztikai Hivatal 
8001/1985. (SK 4.) KSH számú

t á j é k o z t a t ó j a
az Ipari Termékek Jegyzékének alkalmazásáról

Az Ipari Termékek Jegyzékének (továbbiak
ban: 1TJ) alkalmazásáról szóló 1/1985. (II. 16.) 
KSH számú rendelkezés végrehajtására a követ
kező tájékoztatót adom.

1. A rendelkezést a gazdasági szabályozókban, 
közleményekben, kiadványokban, árjegyzékekben 
szereplő termékfelsorolások esetében is alkalmazni 
kell (3. §).

2. Az ipari termékek ITJ szerinti besorolására 
a KSH Iparstatisztikai Főosztálya illetékes. A 
KSH állásfoglalásának kérését a Főosztályhoz kell 
címezni, mellékelve a termékek műszaki leírását 
tartalmazó dokumentációkat és rendeltetésük pon
tos ismertetését.*

3. Az ITJ-t módosító közlemények a Statiszti
kai Közlönyben jelennek meg. Az ITJ-t és kiegé
szítő pótfüzeteit a Statisztikai Kiadó Vállalat Sta
tisztikai és Számítástechnikai Könyvesboltjában 
lehet beszerezni (Budapest II., Keleti Károly u. 10.).

Nyers József s. k., 
a Központi Statisztikai Hivatal 

Iparstatisztikai Főosztályának vezetője

1. s z á m ú  T M B  
t á j é k o z t a t ó

a TMB szakbizottságai az alábbi pályázóknak 
ítélték oda a kandidátusi fokozatot (lezárva: 1985. 
január 31.)

Irodalomtudományi szakbizottság
IMRE LÁSZLÓ:

(KLTE Debrecen)
,,A magyar verses regény” c. értekezés alapján 
az irodalomtudomány kandidátusa,

* Félfogadás: telefonon történő előzetes megbeszélés 
alapján, de. 9 — 12 óra között.
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LIEBER LÁSZLÓ:
(KLTE Debrecen)
„Gogol és Csehov hőseinek értéktudata” c. érte
kezése alapján az irodalomtudomány kandidá
tusa,

KOVÁCS ÁRPÁD:
(ELTE BTK)
„Dosztojevszkij regénye (A műfaj poétikai meg
közelítésben)” c. értekezés alapján az irodalom- 
tudomány kandidátusa,

NYERGES LÁSZLÓ:
(Magyar Színházi Intézet)
„Carlo Goldoni színházi reformja” c. értekezése 
alapján az irodalomtudomány kandidátusa.

Zenetudományi, néprajzi és folklór szakbizottság
ÁRPA SZTYEPAN SZTYEPANOVICS (Szovjet

unió)
„A beszéd és ének hangképzésének problémája 
az alsó osztályos tanulók zenei készségeinek fej
lesztésében (Áz USZSZK Kárpátontúli területe 
magyar tannyelvű általános iskolái példáján)” c. 
értekezése alapján a zenetudomány kandidátusa.

Állam- és jogtudományi szakbizottság

KÖRINEK LÁSZLÓ:
(Janus Pannonius Tud. Egy. Pécs)
„A latens bűnözés vizsgálata” c. értekezése alap
ján az állam- és jogtudomány kandidátusa,

KOVÁCS LAJOS:
(Rendőrtiszti Főiskola)
„Az izgatás és a közösség megsértése” c. érteke
zése alapján az állam- és jogtudomány kandi
dátusa,

SÁNDOR TAMÁS:
(MTA Állam- és Jogtudományi Intézet) 
„Felelősség hibás teljesitésért” c. értekezése alap
ján az állam- és jogtudomány kandidátusa,

SZÜTSNÉ FŰRÉSZ KLÁRA 
(ELTE ÁJK)
„A bírói függetlenség alkotmányos elve” c. érte
kezése alapján az állam- és jogtudomány kan
didátusa,

TAUBER ISTVÁN:
(ELTE ÁJK)
„Hátrányos társadalmi helyzet, cigányság, bű
nözés” c. értekezése alapján az állam- és jog
tudomány kandidátusa,

ZLINSZKY JÁNOS:
(NME ÁJK)
„A XIX. századi magyarországi magánjog for
rásai és irodalma” c. értekezése alapján az állam- 
és jogtudomány kandidátusa.

Fizikai és csillagászati szakbizottság
RÓZSA KÁROLY:

(MTA KFKI)
„Gáz és fémgőzlézerek céljára alkalmazott üreges 
katódú kisülések” c. értekezése alapján a fizikai 
tudomány kandidátusa,

VIRÁGH ELEMÉR:
(BME Tanreaktora)
„Termolumineszcens mérőmódszer alkalmazása 
gamma-, illetve kevert (n +  y) sugárzások mé
résére” c. értekezés alapján a fizikai tudomány 
kandidátusa,

ZOLNAILÁSZLÓ:
(MTA Atommagkutató Intézet) 
„Alacsonyenergiájű töltött részecskék rugalmas 
szórása” c. értekezése alapján a fizikai tudomány 
kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság

BASKY ZSUZSA:
(Zöldségtermesztési Kutató Intézet) 
„Uborkapatogén vírusok levéltetű vektorai és 
leküzdésük újabb irányai” c. értekezése alapján 
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

CSIZMAZIA ZOLTÁN:
(DATE Debrecen)
„Röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek munkaszé
lességét és szórásegyenletességét befolyásoló leg
fontosabb tényezők” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

HESS1EN ABDEL MONEIM BORÁÉI: 
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„Ökológiai vizsgálatok lucernaormányossal (Phy- 
tonomus variábilis Herbst Col., Curculionidae)” 
c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa,

LELKES JÁNOS:
(Öntözési Kutató Intézet, Szarvas)
„Az öntözés minősége a járvaüzemelő öntöző
gépek mozgásjellemzőinek függvényében” c. érte
kezése alapján a mezőgazdasági tudomány kan
didátusa,

MÁTÉ ANDRÁS:
(Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
„A tarka koronafürt termését meghatározó főbb 
tényezők vizsgálata” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

NAB1L ABDUL LATIF MAHMUD:
(Iraki Köztársaság)
„Paradicsom hibridek előállítása fólia alatti haj
tatásra” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa.

Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbizottság

CSAPÓ JÁNOS:
(Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár)
„A kolosztrum és a tej összetétele eltérő geno- 
típusű szarvasmarháknál” c. értekezése alapján 
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

ERŐSS ISTVÁN:
(Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár)
„Különböző takarmányok hatása a fiatal ponty 
testösszetételére, különös tekintettel a zsírtar
talom csökkentésére” c. értekezése alapján'a me
zőgazdasági tudomány kandidátusa,
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GAÁL TIBOR:
(Állatorvostudományi Egyetem)
„A bőtejelő tehenek zsírmobilizációs betegségek
nek (zsírmájszindromájának) oktana, kórfejlődése 
és megelőzésének lehetőségei” c. értekezése alap
ján az állatorvostudomány kandidátusa,

HAJAS PÁL:
(BOSCOOP Agráripari Közös Vállalat) 
„Végtermékelőállító hústermelő hímvonalak ki
alakításának lehetőségei és módszerei a szarvas
marha-tenyésztésben” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

WITTMANN MIHÁLY:
(Állattenyésztési Kutató Intézet, Herceghalom) 
„A sertéshízlalás módszereinek tökéletesítése eto
lógiái kutatási eredmények felhasználásával” c. 
értekezés alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa,

KOVÁCS ANDRÁS:
(Állatorvostudományi Egyetem)
„Szarvasmarhák kromoszóma vizsgálata” c. ér
tekezése alapján az állatorvostudomány kandi
dátusa,

MÉSZÁROS GYULA:
(Állatteny. Közös Váll. Számítástechnikai Állo
mása)
„Hústermelőképesség vizsgálata és javításának 
lehetőségei szelekcióval egyirányú húshasznosí
tású hegyitarka állományokban” c. értekezése 
alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

SZABÓ FERENC:
(Agrártudományi Egyetem, Keszthely)
„A különböző lápterületű gyepeken tartott eltérő 
génarányú hereford szarvasmarha populációk 
összehasonlító vizsgálata” c. értekezése alapján 
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

SZIDNAINÉ CSETE ÁGNES:
(Főv. Állat- és Növénykert)
„A sportcélú lótenyésztés kialakulásának idősza
kában a gyermeklovaglás helye és kihatása” c. 
értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság 

SÓS JÓZSEFNÉ:
(Konzerv és Paprikaipari Kutató Intézet) 
„Pektinkészítmények konzervipari almahulla- 
dékből történő előállítási technológiájának kor
szerűsítése” c. Szovjetunióban megvédett érte
kezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

Energetikai szakbizottság 

BOSCHÁN ÉVA:
(Magyar Szénhidrogénipari Kut-Fejl. Int.) 
„Részleges és teljes előkeverésű gázégők káros
anyag kibocsátása” c. értekezése alapján a mű
szaki tudomány kandidátusa,

NAGY LÁSZLÓ:
(Villamosipari Kutató Intézet)
„Állásos követőszabályozással ellátott szinuszos 
kimeneti feszültségű, áramellátási inverterek” c. 
értekezése alapján, a műszaki tudomány kan
didátusa.

Elektronikai és számítástechnikai szakbizottság
LE HOANG MAI:

(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„Az extrém nagy adalékkoncentráció egyes prob
lémái különös tekintettel a bórdiffúzióra szilíci
umban” c. értekezése alapján a műszaki tudo
mány kandidátusa,

LE VO TIEN HUNG:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„Numerikus módszerek alkalmazása telemecha
nikai rendszerek ellenőrzött folyamatainak min
tavételezett adatai feldolgozására” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

MÁTÉ EÖRS:
(JATE)
„Számítógépes izotópdiagnosztikai képkiértékelő 
rendszer és automatikus vezérlése” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

PHAM DAC BI:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„FSK — OPSK kettős modulációs rendszer vizs
gálata” c. értekezése alapján a műszaki tudo
mány kandidátusa,

VAJDA ISTVÁN:
(BME)
„Kódosztásos többszörös hozzáférésű hírközlési 
csatornák kódválasztása” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudomány szakbizottság
FI ISTVÁN:

(BME)
„Aszfaltanyagok magas hőmérsékleten létrejövő 
alakváltozásainak új vizsgálati módszere” c. ér
tekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa,

TÁRNÁI JÚLIA:
(BME)
„Magasraktárak anyagmozgatási folyamatainak 
tervezése” c. értekezése alapján a közlekedés- 
tudomány kandidátusa,

TOMA MURAD:
(Iraki Köztársaság)
„A duzzasztott agyagkavics felhasználása előre
gyártott beton és vasbeton szerkezetek készíté
séhez” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa,

VÁMOSSY FERENC:
(BME)
„Az építészeti kritika és értékelés elméleti prob
lémái” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa.
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Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság
BUÓCZ ZOLTÁN:

(NME)
„Szellőztetési hálózatok tervezése” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

DIENES ISTVÁN:
(KSH)
„A formalizált rétegtan egy alkalmazása: az 
eocén képződmények korviszonyainak meghatá
rozása a formalizált rétegtan módszereivel néhány 
jellemző fúrásban és feltárásban” c. értekezése 
alapján a földtudomány kandidátusa,

KARÁCSONYI SÁNDOR:
(Földmérő és Talajvizsg. Váll.)
„Az alföldi rétegvizek metánosságának vízföld
tani prognózisa” c. értekezése alapján a föld- 
tudomány kandidátusa,

KROLOPP ENDRE:
(M. Á. Földtani Intézet)
„A magyarországi pleisztocén képződmények 
malakológiai tagolása” c. értekezése alapján a 
földtudomány kandidátusa,

TOMPOS ENDRE:
(NME)
„Petrográfiai módszer az ásványelőkészítési tech
nológiák optimális tervezéséhez” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

VÉKÉNY HENRIK:
(Mecsek Szénb. Kút. 0. Pécs)
„A liász-szénbányák szilikózisveszélye megelőzé
sének műszaki-tudományos alapjai” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

Kémiai szakbizottság I.
GAÁL ZOLTÁN:

(VVE Veszprém)
„Kémiai-technológiai rendszerek megbízhatósá
ga” c. értekezése alapján a kémia tudomány kan
didátusa,

GILÁNYI TIBOR:
(ELTE)
„Tendizek kölcsönhatása polimerekkel vizes ol
datban” c. értekezése alapján a kémia tudomány 
kandidátusa,

GRŐBLER ANDRÁS:
(Műanyagipari Kút. Int.)
„Gázkromatográfiás állófázis-keverékek modelle
zése retenciós indexekkel” c. értekezése alapján 
a kémia tudomány kandidátusa,

HALÁSZ GÁBOR:
(MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézet)
„Összetett vegyipari berendezések szimulációja 
integrálegyenletek segítségével” c. értekezése 
alapján a kémia tudomány kandidátusa,

PÉTER ANTAL:
(MTA Reakciókinetikai Kút. Csop.)
„Az azo-etán és azo-izopropán termikus bomlásá
nak vizsgálata” c. értekezése alapján a kémia 
tudomány kandidátusa.

Kémiai szakbizottság II.

FÖLDES ENIKŐ
(MTA Központi Kémiai Kutató Intézete)
„A feldolgozás körülményeinek hatása a kemény 
és lágyított PVC relaxációs tulajdonságaira” c. 
értekezése alapján a kémia tudomány kandidá
tusa.

Biológiai szakbizottság I.

NAGY SÁNDOR:
(Bessenyei György Tanárképző Főisk.)
„A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet erdőinek 
lombfogyasztó Lepidoptera közösségei” c. érte
kezése alapján a biológia tudomány kandidátusa,

ORBÁN SÁNDOR:
(Ho Si Minli Tanárképző Főisk.)
„A magyarországi mohák stratégiái, összefüggé
sük a környezet ökológiai és cönológiai jellemzői
vel” c. értekezése alapján a biológia tudomány 
kandidátusa,

SUBA JÁNOS:
(Ho Si Minh Tanárképző Főisk.) 
„Fotoszintetikus folyamatok dinamikája a „Sik- 
főkút Project” cseres-tölgyes állományában” c. 
értekezése alapján a biológia tudomány kandi
dátusa.

Biológiai szakbizottság II.

ARNALDO PRIETO DELGADÓ:
(Kubai Köztársaság)
„Ökológiai tanulmányok szaprofita Bacillus-íajo- 
kon” c. értekezése alapján a biológia tudomány 
kandidátusa,

BLASKÓ KATALIN:
(SOTE)
„Primycin hatása vörösvérsejt- és modellmembrá- 
nok szerkezetére és alkáliion transzportjára” c. 
értekezése alapján a biológia tudomány kandidá
tusa,

BENCZE GÁBOR:
(Phylaxia Oltóanyagtermelő Váll.)
„A szegregáció torzulás és a hím- rekombináció 
genetikai analízise Drozophila Melangosterben” 
c. értekezése alapján a biológia tudomány kandi
dátusa,

NAGY MÁRIA:
(JATE)
„Sztatifikációt igénylő magvak nyugalmi állapo
tának és csírázásának hormonális szabályozása” 
c. értekezése alapján a biológia tudomány kandi
dátusa,

VAS IMRE:
(JATE)
„A fotoszintetikus termolumineszcencia kapcso
lata a kloroplasztiszok elektrontranszport folya
mataival” c. értekezése alapján a biológia tudo
mány kandidátusa.
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Pszichológiai szakbizottság

KOVÁCS ZOLTÁN:
(MTA Pszichológiai Intézet)
„A bizonytalanság forrásai döntéshozó csopor
tokban” c. értekezése alapján a pszichológiai 
tudomány kandidátusa,

LÁSZLÓ JÁNOS:
(MTA Pszichológiai Intézet)
„Tárgyi és személyközi forgatókönyvek az emlé
kezetben” c. értekezése alapján a pszichológiai 
tudomány kandidátusa.

Szociológiai és demográfiai szakbizottság
BARAKONYINÉ WINICZAI KLÁRA:

(Pollack Mihály Műszaki Főisk. Pécs)
„A falu történelmileg változó szerepe a település 
struktúrában” c. értekezése alapján a szociológiai 
tudomány kandidátusa,

BÉRES CSABA:
(KLTE)
„A városfejlődés fordulópontján” c. értekezése 
alapján a szociológiai tudomány kandidátusa,

TÓTHNÉ JEGES SÁRA:
(POTE)
„Egészségügyi szakdolgozók mobilitásának szo
ciológiai vizsgálata többváltozós módszerekkel” 
c. értekezése alapján a szociológiai tudomány 
kandidátusa.

Politikatudományi szakbizottság

PARAGI JÁNOS:
(MSZMP Zala megyei Bizottsága)
„Az MSZMP alapszervezeteinek szerepe a párt
demokrácia fejlesztésében és a kommunisták 
nevelésében” c. Szovjetunióban megvédett érte
kezése alapján a politikatudomány kandidátusa,

ILLÉNY1 DOMONKOS:
(ELTE)
„A politikai neoliberalizmus és neokonzervativiz- 
mus az NSZK-ban 1945 — 1980” c. értekezése 
alapján a politikatudomány kandidátusa,

SZILÁGYI ISTVÁN:
(VVE Veszprém)
„A chilei ellenforradalom jellemzői” c. értekezése 
alapján a politikatudomány kandidátusa.

2. s z á m ú  T M B  
t á j é k o z t a t ó

a TMB szakbizottságai az alábbi pályázóknak Ítélték 
oda a kandidátusi fokozatot (lezárva: 1985. március 
31.)

Irodalomtudományi szakbizottság
ABUBAKER MAHMUD EL HUSH:

(Líbiai Arab Köztársaság)
„A hivatalos nyomtatványok számbavétele Lí
biában” c. értekezése alapján az irodalomtudo
mány kandidátusa,

MABRUKA OMAR MEHERK:
(Líbiai Arab Köztársaság)
„Iskolai könyvtárak Líbiában” c. értekezése alap
ján az irodalomtudomány kandidátusa.

Filozófiai szakbizottság

BALASSA PÉTER:
(ELTE BTK)
„Az érzelmek iskolája és a műfaj átváltozása” c. 
értekezése alapján a filozófia tudomány kandi
dátusa,

FEHÉR ISTVÁN:
(ELTE BTK)
„Martin Heidegger gondolkodói útja” c. érteke
zése alapján a filozófia tudomány kandidátusa,

MESTERHÁZI MIKLÓS:
(MTA Filozófiai Intézet)
„Korunk öröksége — Ernst Bloch” c. értekezése 
alapján a filozófia tudomány kandidátusa,

REDL KÁROLY:
(MTA Filozófiai Intézet)
„Marx és a középkori gazdasági gondolkodás 
néhány problémája” c. értekezése alapján a 
filozófia tudomány kandidátusa,

TABAJD1 CSABA:
(MSZMP KB)
„A szocialista kulturális együttműködés jelenlegi 
szakaszának sajátosságai (a magyar—szovjet 
kulturális kapcsolatok tapasztalatai alapján” c. 
Szovjetunióban megvédett értekezése alapján a 
filozófia tudomány kandidátusa,

TALLÁR FERENC:
(ELTE BTK)
„Utópiák igézetében” c. értekezése alapján a 
filozófia tudomány kandidátusa,

TÜTŐ LÁSZLÓ:
(ELTE BTK)
„Ideológiatörténeti vonatkozások ,A tőké’-ben” 
c. értekezése alapján a filozófia tudomány kandi
dátusa,

ÚJVÁRI MÁRTA:
(BME Marxizmus Int. Filozófia Tsz.)
„Kanti ismeretelméleti témák a mai angolszász 
filozófiában” c. értekezése alapján a filozófia 
tudomány kandidátusa.

Közgazdaságtudományi szakbizottság

ARTURO IGNACIO RODRIGUEZ PEREZ: 
(Kubai Köztársaság)
„Latin-Amerika gazdasági és társadalmi fejlő
dése” c. értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány, kandidátusa,

DIETMAR MAYER:
(MKKE)
„Hasznosság és értéknagyság” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,
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FADIA MOHAMED ABDEL SALEM:
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„Gazdasági növekedés és export, esettanulmány 
Egyiptomról” c. értekezése alapján a közgazda
ságtudomány kandidátusa,

FARKASNÉ KÉRI KATALIN:
(BME Ipari Üzemgazdaságtan Tsz.)
„A vállalati éves tervezés optimalizálása a magyar 
gazdasági rendszer körülményei között, elektro
nikus számítógép felhasználásával” c. Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a közgaz
daságtudomány kandidátusa,

HAJNAL BÉLA:
(KSH)
„A terület- és településhálózat-fejlesztés infra
strukturális kérdései Szabolcs-Szatmár megyé
ben” c. értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány kandidátusa,

HALKOVICS LÁSZLÓ:
(Országos Árhivatal)
„Az iparstatisztika története Magyarországon” 
c. értekezése alapján a közgazdaságtudomány 
kandidátusa,

HALMAI PÉTER:
(MSZMP Pol. Főisk.)
„Társulások a mezőgazdasági vállalatok kapcso 
latrendszerében” c. értekezése alapján a közgaz 
daságtudomány kandidátusa,

JUHÁSZNÉ VÁGÁSI MÁRIA:
(BME)
„Az informális szektor sajátosságai és szerepe az- 
afrikai perifériás tőkés fejlődésben” c. értekezése- 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

KAMARÁS KÁROLY:
(Baranya megyei Tanács VB)
„Területi foglalkoztatáspolitika — területi mun
kaerőgazdálkodás” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa,

MANSOUR YOUS1F ELAGAB:
(Szudáni Demokratikus Köztársaság)
„Origin, Survival and the Necessity for an Alter
native Path for its Liquidation, with Reference 
to the Sudan” c. értekezése alapján a közgazda
ságtudomány kandidátusa,

NÉMETH ISTVÁN:
(BME)
„A szervezés és munkairányítás korszerűsítése a 
magyar gépipari üzemekben” c. Szovjetunióban 
megvédett értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

OROSZI SÁNDOR:
(Janus Pannonius Tud. Egy.)
„Árutermelési formák, árcentrumok, árvonzás
pontok” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

PUSZTAI BÉLA:
(KSH)
„A számítástechnika alkalmazás hatékonyságá
nak értékelési módszerei” c. Szovjetunióban meg
védett értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány kandidátusa,

ROSTOVÁNYI ZSOLT:
(MKKE Világgazd. Tsz.)
„A perifériás fejlődés sajátosságai az Arab-Kele
ten” c. értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány kandidátusa,

SZAKÁCS ISTVÁN:
(ELTE ÁJK)
„A ,vállalkozó állam’ Olaszországban. Az állami 
beavatkozás sajátos eszközei Olaszországban a 
második világháború utáni időszaktól a nyolcva
nas évekig” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

SZLÁVIK JÁNOS:
(BME)
„A gépjárműközlekedés fejlesztésével járó ökoló
giai következményének elemzése (gazdasági szem
pontból)” c. Szovjetunióban megvédett érteke
zése alapján a közgazdaságtudomány kandidá
tusa,

TAUFIK SALLOUM:
(Szíriái Köztársaság)
„National Exploitation of Syrian Oil and its 
Importance as a Main Source of Energy 1968 — 
1980” c. értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány kandidátusa,

TÓTH ÁRPÁDNÉ:
(NME)
„Az iparvállalati műszaki értelmiség anyagi érde
keltsége” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

VITA LÁSZLÓ:
(MKKE)
„A lakossági jövedelmek statisztikája, jövedelem- 
elosztás elemzése és prognosztizálása” c. érteke
zése alapján a közgazdaságtudomány kandidá
tusa.

Művészettörténeti, építészettörténeti és régészeti szak- 
bizottság

BOBKOV VIKTOR:
(Szovjetunió)
„Magyarság temetkezési szokásai a Kárpát
medencében” c. értekezése alapján a történelem 
(régészet) tudomány kandidátusa.

Földrajzi, meteorológiai szakbizottság

DÖVÉNYI ZOLTÁN:
(MTA Földrajztudományi K. I.)
„A kisvárosok helye és szerepe az NDK és 
Magyarország település hálózatában — különös 
tekintettel az agrárkisvárosokra” c. az NDK-ban 
megvédett értekezése alapján a földrajztudo
mány kandidátusa,

LE THE TIEN:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„Népességi térképek a népgazdasági tervezés 
számára” c. értekezése alapján a földrajztudo
mány kandidátusa.
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Matematikai szakbizottság
GYŐRVÁRI JÁNOS:

(Veszprémi Vegyipari Egyetem) 
„Hermita-Birkhoff típusú spline interpoláció és 
alkalmazásai” c. értekezése alapján a matematika 
tudomány kandidátusa,

HANNÁK LÁSZLÓ:
(SZTAK I)
„Véges halmozón értelmezett kiónok hálójának 
szerkezetéről” c. értekezése alapján a matematika 
tudomány kandidátusa,

HO NGOC LUAT:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„Többcélú sztochasztikus programozás egyes 
kérdései és eljárásai” c. értekezése alapján a 
matematika tudomány kandidátusa,

KÁDASNÉ V. NAGY ÉVA:
(BME)
„Irányítási feladatok duálisainak egzisztencia 
vizsgálata” c. értekezése alapján a matematika 
tudomány kandidátusa,

KOMJÁTH PÉTER:
(ELTE TTK)
„Majdnem diszjunkt halmazrendszerek” c. érte
kezése alapján a matematika tudomány kandi
dátusa,

MICHALECZKY GYÖRGY:
(ELTE TTK)
„Elégséges ó-algebrák — A statisztikai mező 
szerkezete” c. értekezése alapján a matematika 
tudomány kandidátusa,

NGUYEN CONG THANH:
(Vietnami Szocialista Köztársaság) 
„Egydimenziós leképzések kaotikus viselkedése” 
c. értekezése alapján a matematika tudomány 
kandidátusa,

RADÓ PÉTER:
(SZTAK I)
„Információs rendszerek számítógépes tervezése” 
c. értekezése alapján a matematika tudomány 
kandidátusa.

Fizikai és csillagászati szakbizottság
BACSÓ JÓZSEF:

(KLTE)
„Energiadiszperzív röntgenspektrométer fejlesz
tése és interdiszciplináris alkalmazásai” c. érte
kezése alapján a fizika tudomány kandidátusa,

ALBERT BÉLA:
(Csepel Művek Fémmű)
„Oldódási és kiválási folyamatok vizsgálata 
kiválásosan keményíthető, rézalapú Cu—Co—Si 
ötvözetekben” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

BALOGH KADOSA:
(MTA Atommagkutató Intézet)
„A K/Ar földtani kormeghatározási módszer 
hazai bevezetése és alkalmazásának eredmé
nyei” c. értekezése alapján a fizika tudomány 
kandidátusa,

IMHOF JÁNOS:
(ALUTERV)
„Textúra analízis iterációval” c. értekezése alap
ján a fizika tudomány kandidátusa,

KISS GÁBOR:
(MTA KFKI)
„Az optikai átvitel hatása a holografikus tároló 
tévesztési valószínűségét meghatározó ténye
zőkre” c. értekezése alapján a fizika tudomány 
kandidátusa,

KUTI CSABA:
(BME)
„Elektrooptikai fénymodulátorok működését za
varó akusztikai hatások csökkentése” c. érteke
zése alapján a fizika tudomány kandidátusa,

MAKAI MIHÁLY:
(MTA KFKI)
„Szimmetriák alkalmazása a reaktorszámitás- 
ban” c. értekezése alapján a fizika tudomány 
kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság

BONDOR ANTAL:
(Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Min.)
„A szelídgesztenye fatermése és termőhelye” c. 
értekezése alapján a mezőgazdaságtudomány 
kandidátusa,

KAMIL RAOF MAHDI:
(Iraki Köztársaság)
„Nagyüzemi öntözéses burgonyatermesztés” c. 
értekezése alapján a mezőgazdaságtudomány kan
didátusa,

LÁSZLÓ PÉTER:
(Kertészeti Egyetem)
„Zöldségnövények elektromos kapacitásának vál
tozása a környezeti tényezők hatására” c. érte
kezése alapján a mezőgazdaságtudomány kandi
dátusa,

LÉVAI JUDIT:
(Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi 
Int.)
„A gombák begyűjtésének, termesztésének és a 
mérgezések diagnosztizálásának új lehetőségei” c. 
értekezése alapján a mezőgazdaságtudomány 
kandidátusa,

NEMÉNYI MIKLÓS:
(ATE Mosonmagyaróvári Kara)
„A kukoricatermesztés energiamérlegének javí
tása, különös tekintettel a szemtermés mestersé
ges szárításának főfelhasználását befolyásoló té
nyezőkre” c. értekezése alapján a mezőgazdaság
tudomány kandidátusa,

MAROUAH ISMAIL ATTA:
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„A vetőmag minőségére ható különböző ténye
zők vizsgálata néhány szántóföldi növénynél” c. 
értekezése alapján a mezőgazdaságtudomány 
kandidátusa,
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NAGY JENŐ:
(MSZMP Városi Bizottság, Karcag)
„Tiszántúli szikesek gyeptermésének fokozása 
a természetes csapadék jobb felhasználása és 
vízforgalomjavítása révén” c. értekezése alapján 
a mezőgazdaságtudomány kandidátusa,

PHAM DUONG UNG:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„A szikes talajok sajátosságai és kapcsolatuk a 
táj egyéb talajtípusaival” c. értekezése alapján a 
mezőgazdaságtudomány kandidátusa,

SADIK KASIM SADIK:
(Iraki Köztársaság)
„Az ökológiai tényezők hatása a burgonya hoza
mára” c. értekezése alapján a mezőgazdaság
tudomány kandidátusa,

VARGA JÁNOS:
(ATE Gödöllő)
„Nagyüzemi növénytermelés szervezése és fej
lesztése Tanzániában” c. értekezése alapján a 
mezőgazdaságtudomány kandidátusa.

Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbizottság

ANOIR ASKAR:
(Szíriái Köztársaság)
„Eltérő genotípusú broiler csirkék hústermelésé
nek és takarmányhasznosításának összehasonlító 
vizsgálata” (Wedette és Hybró) c. értekezése 
alapján a mezőgazdaságtudomány kandidátusa,

HASSAN BADR HASSAN ALI:
(Egyiptomi Arab Köztársaság)
„A maternalis immunitás befolyása fiatal állatok 
aktív immunizálhatóságára” c. értekezése alap
ján az állatorvostudomány kandidátusa.

Agrárökonómiái szakbizottság

ABDUL JALIL KHALAF HAJI:
(Szíriái Köztársaság)
„Erőforrásgazdálkodás az állami gazdaságokban” 
c. értekezése alapján a mezőgazdaságtudomány 
kandidátusa,

FECSKE MIHÁLY:
(Gazdaságkutató Intézet)
„Agrárgazdasági növekedési pályák, különös te
kintettel a külpiaci hatásokra” c. értekezése alap
ján a közgazdaságtudomány kandidátusa,

JUHÁSZ JÁNOS:
(Szövetkezeti Kutató Intézet)
„Szövetkezeti modellek a magyar mezőgazdaság
ban” c. értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány kandidátusa,

MÁTRAI ZOLTÁN:
(Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát) 
„Számítógépes vállalati irányítási rendszer a 
mezőgazdaságban” c. értekezése alapján a mező
gazdaságtudomány kandidátusa,

MÜLLER FERENC:
(Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas) 
„Korszerű haltermelési technológiák ökonómiai 
értékelése” c. értekezése alapján a mezőgazdaság
tudomány kandidátusa,

VO NGUEN HUAN:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„A fakitermelés gazdasági hatékonyságának né
hány kérdése a magyar erdőgazdálkodásban” c. 
értekezése alapján a mezőgazdaságtudomány 
kandidátusa.

Elméleti orvostudományi szakbizottság

ANTONI ANDRÁS:
(MTA KOKI)
„A hypophysis működését szabályozó neurohor- 
monok: szomatotrop hormon releasing faktor és 
korikotrop hormone releasing faktor” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa,

BALOGH ISTVÁN:
(SOTE)
„A szénmonoxid-mérgezett szívizom” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa,

BODNÁR LÓRÁNT:
(Szabolcs-Szatmár megyei Tanács)

„A cigány nők terhességeit és magzataik méhen 
belüli fejlődését befolyásoló társadalom-egészség
ügyi tényezők Szabolcs-Szatmár megyében” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

MÓZSA SZABOLCS:
(SOTE)
„Endogén lépkolóniaképzés és perifériás vérkép- 
változosok a haematológiai sugárszindróma dózis
tartományában” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

VARRÓ ANDREA:
(SOTE)
„Az agy kolecisztokinin készletének jellemzése 
biokémiai módszerekkel patkányban” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa,

VINCZE ZOLTÁN:
(SOTE)
„Antiepileptikumok utilizációja” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

ZAKÁR TAMÁS:
(SOTE)
„Szexuálszteroidok hatásmechanizmusa és bio
szintézisének szabályozása újabb kísérleti model
lekben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

Klinikai orvostudományi szakbizottság I.

ANDRES SAV10:
(Országos Kardiológiai Intézet)
„Epidemiológiai, klinikai és társadalmi szempon
tok gyermekkori febris rheumatica-ban” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa-
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BAJTAI ATTILA:
(OTKI)
„A gyomorrák és rákelőző állapotai, kliniko- 
patológiai tanulmány az endoscopos és biopsiás 
anyagok alapján” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

BÁTORFI JÓZSEF:
(SOTE)
„Proximalis szelektív vagotomia a nyombél- 
fekélyszövődményeinek gyógyításában” c. Szov
jetunióban megvédett értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

BERNÁT SÁNDOR IVÁN:
(MN Katonai Kórház II. Belgyógyászat)
,,A vashiánybetegség korai diagnózisának és a te
rápiás hatékonyság ellenőrzésének új lehetőségei” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

DETRE ZOLTÁN:
(Országos Traumatológiai Intézet)
,,A korai érfali válasz szerepe az arterioszklerózis 
pathomechanizmusában” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

DOBOS ANNA:
(Orvostovábbképző Intézet Szülészet) 
„Perinatális hypoxia okozta agyi károsodás korai 
felismerése” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

DÓCZI TAMÁS PÉTER:
(SZOTE)
,,A vér-agygát permeabilitászavarainak jelentő
sége a subarachnoidalis vérzés korai szakában” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidátusa,

DÖBRÖNTE ZOLTÁN:
(SZOTE)
,,Az emberi gyomornyálkahártya vérkeringésének 
vizsgálata új clearance eljárással” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

ENGLONER LÁSZLÓ:
(SOTE)
,,A veseartéria katéterezésével elért újabb diag
nosztikus és terápiás eredmények” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

FARKAS GYULA:
(SZOTE)
„Langerhans szigetek izolálása, tenyésztése, kí
sérletes és klinikai transplantatioja” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

GÖTZ FRIGYES:
(POTE)
„Az oxalátlitiázis klinikuma, kezelésének és meg
előzésének lehetőségei” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

HARKÁNYI ZOLTÁN:
(SOTE)
„Újszülöttek, csecsemők és gyermekek hasi és 
retroperitoneális szerveinek ultrahangvizsgálata” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

HERNÁDI ZOLTÁN:
(DOTE)
„A petefészekrák epidemiológiája, diagnosztikája 
és terápiája” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

IVÁDY GYULA:
(nyugdíjas)
„A csecsemőkori interstitialis plazmasejtes pneu
monia Pentamidin terápiája” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa,

KARSZA ATTILA:
(Orvostovábbképző Intézet)
„Az obstruktiv vesekárosodások megítélése a mű
téti rekonstrukció szempontjából” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

LE VAN THACH:
(SOTE)
„Az alsó állcsont harci sérülések, és daganatműté
tek utáni sebészeti rehabilitációja” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

LUDWIG ENDRE:
(Péterffy S. u-i Kórház R. I. A. Belgyógyászat) 
„Antibiotikumok klinikai farmakokinetikája az 
idős korban” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

LUKÁCS GÉZA:
(DOTE)
„Citromorfológiai és citokémiai módszerek alkal
mazása a pajzsmirigytumorok diagnosztikájában 
és sebészeti kezelésében” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

MAYER ÁRPÁD:
(Főv. Tan. Weil E. Kórház R. I.)
„Sugárterápiás módszerek alkalmazása és helye 
a rosszindulatú bőrdaganatok ellátásában” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

NASZÁLY ATTILA:
(Főv. Onkoradiológiai Közp. Weil E. Kórház) 
„Előrehaladott orrmelléküregi rosszindulatú da
ganatok kezelési eredményei és a sugaras kezelés 
optimalizálásának lehetőségei” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa,

NYÁRÁDY JÓZSEF:
(POTE)
„Invaginációs mikroéranasztomózis és alkalma
zása mikrosebészeti műtétekben” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

PERL ANDRÁS:
(SOTE)
„A humán lektin-dependens T-sejtes citotoxici- 
tás és klinikai vonatkozásai” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

PH AM HO A MY:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„A terápiás lehetőségek vizsgálata asthma bron- 
chialéban” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,
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STRAUSZ JÁNOS:
(Országos Korányi TBC és Pulnionológiai Intézet) 
„A tüdő interstitiális betegségei” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

SÜKÖSD LÁSZLÓ:
(János Kórház Orthopéd-Traumatológiai Osztály) 
„A külső szalagrendszer szakadásának szerepe a 
bokaartozis kialakulásában, megelőzése és keze
lési lehetősége” c. értekezése alapján az orvostu
domány kandidátusa,

SZABÓ ISTVÁN:
(POTE)
,,A totális tüdő funkcionális érési folyamatának 
vizsgálata, klinikai jelentősége” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

SZILVÁS1 ISTVÁN:
(Orsz. Röntg, és Sugárf. Int.)
„Izotóp módszerek jelentősége a máj- és epebe
tegségek vizsgálatában” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

TRAN VAN CHANH:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„A vékonybél életképességének vizsgálata fluo- 
reszcein angiográfiával” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

VÖRÖS ISTVÁN:
(BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei)
„A vércsoport, HLA és immunglobulin polimorf 
tulajdonságok kapcsolata az immunválaszkész
séggel” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság
DADY KÁLMÁN:

(MIKI Méréstechn. F. V.)
„Algoware és software fejlesztés dinamikus ob
jektumok identifikálására” c. Szovjetunióban 
megvédett értekezése alapján a műszaki tudo
mány kandidátusa,

ŐZE JÓZSEF:
(Élelmiszeripari Főiskola, Szeged) 
„Konzervdobozokat kartondobozokba rakó auto
mata-gép kidolgozása és vizsgálata” c. Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

Energetikai szakbizottság

DEMENTYEV JU RIJ NYIKOLAJEVICS: 
(Szovjetunió)
„Félvezetős szinkron feletti aszinkron motoros 
kaszkád hajtás statikus és dinamikus vizsgálata” 
c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

Elektronikai és számítástechnikai szakbizottság
HENK TAMÁS:

(Távközlési Kutató Intézet)
„Szűrőapproximáció interpolációs eljárásokkal” 
c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudományi szakbizott
ság

ERDÉLYI ATTILA:
(BME)
„Feszítőbetétek relaxációjának számítási érté
kei” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa,

KISS JENŐ:
(Vízépítőipari Tröszt)
„Vízszigetelés PVC fóliával a mélyépítésben” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandidá
tusa.

Kémiai szakbizottság I.

ÁBRAHÁM JÓZSEF:
(Borsodi Vegyi Kombinát)
„A polivinilklorid alapú kompozíció gyártás 
többszintű optimális irányítási rendszerének ki
dolgozása” c. Szovjetunióban megvédett érteke
zése alapján a kémia tudomány kandidátusa,

FARKAS ETELKA:
(KLTE)
„Az oldallánc donorcsoportjainak hatása di- és 
tripeptidek komplexképző sajátságaira” c. érte
kezése alapján a kémia tudomány kandidátusa,

HANGOS KATALIN:
(MTA Számítástechn. és Automatizálási K. I.) 
„Vegyipari mérési hiba- és zajfolyamatok model
lezése” c. értekezése alapján a kémia tudomány 
kandidátusa,

KÖRNYE1 JÓZSEF:
(MTA Izotóp Intézet)
„Kristályos cirkónium-foszfát származékok elő
állítása és vizsgálata” c. értekezése alapján a ké
mia tudomány kandidátusa,

LELIK LÁSZLÓ:
(ELTE TTK)
„Komplexképző reakció a Cal, NaI, és Dyl3 rend
szerek egyensúlyi gőzében” c. értekezése alapján 
a kémia tudomány kandidátusa,

ZÁHONYINÉ Dr. BUBÓ ÉVA:
(MTA KKKI)
„Kobaloxim (II) és piridin-kobaloxim (II) reak
ciója molekuláris hidrogénnel” c. értekezése alap
ján a kémia tudomány kandidátusa.

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
a Budapesti Műszaki Egyetem felvételt hirdet az 
1986 februárjában induló alábbi szakmérnöki sza
kokra:
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR  

Mérnöki matematika szak;
Szerkezetépítő ágazat 
Vízépítő ágazat 
Geodéziai ágazat 
Közlekedésépítő ágazat 
Geotechnikai ágazat
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Közlekedésépítő szak;
Útépítő- és üzemeltető ágazat 
Városi forgalomtervezési ágazat 
Vasútépítési és pályafenntartási ágazat

Szerkezetépítő szak;
Acélszerkezeti ágazat 
Vasbetonépítési ágazat 
Építési és fenntartási ágazat 
Faszerkezeti ágazat 
Magasépítő ágazat 
Minőségvédelmi ágazat

Vízépítő szak;
Mezőgazdasági vízépítési ágazat 
Hidrológia és vízgazdálkodási ágazat

Építőipari igazságügyi szak

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

Alkalmazott mechanikai szak;
Dinamikai ágazat 
Szilárdságtani ágazat 
Robotmechanikai ágazat

Energetikai szak;
Ipari energetikai ágazat 
Irányítástechnikai ágazat 
Klímatechnikai ágazat

Gépészeti automatizálási szak

Gépszerkesztő szak
Vegyipari és élelmiszeripari gépész szak; 

Műveleti ágazat
Munkapszichológus szak

ÉPÍTÉSZM ÉRNÖKI KAR

Szervező technológus szak;
Szervező ágazat

Konstruktőr szak;
Rendszerelvű építési ágazat

Műemlékvédelmi szak 
Városépítési-városgazdasági szak 
Színdinamikai és építészeti formatervező szak

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR

Analitikai kémiai szak;
Műszeres analitikai ágazat 
Szerkezetkutatási ágazat

Alkalmazott kémiai szak;
Kenéstechnikai ágazat 
Mikroelektronikai ágazat

Szerves kémiai technológiai szak; 
Gyógyszerkémiai ágazat 
Növényvédőszer kémiai ágazat 
Szál- és rostkémiai ágazat 
Szerves vegyipari technológia fejlesztő ága
zat

Környezetvédelmi szak;
Levegőtisztaságvédelmi ágazat 
Vízminőségvédelmi ágazat 
Zajcsökkentési ágazat

VILLAMOSMÉRNÖKI KAR
Híradástechnikai szak;

Műsor- és adatszórási ágazat
Számítástechnikai szak;

Digitális rendszertervezői ágazat
Mikroelektronikai és technológiai szak; 

Félvezetőtechnikai ágazat
Villamosmérnöki-szervezői szak

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR
Közlekedési szak;

Rendszerszervezési ágazat 
Folyamatszervezési ágazat 
Ipari szállítási ágazat 
Automatikus elemzési ágazat

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. Különbözeti vizsgákat 
a korábban végzettek részére a Villamosmérnöki 
Kar kivételével a többi kar nem ír elő. Más mérnöki 
szakon végzettek részére különbözeti vizsga elő
írható.

A képzésben kivételesen más felsőfokú oklevél
lel rendelkező szakemberek is részt vehetnek. A 
részvételhez szükséges szakképzettséget, szakmai 
gyakorlatot, felvételi vagy különbözeti vizsgaköte
lezettséget az illetékes kar állapítja meg.

A felvételi kérelmet a munkáltató javaslatával 
ellátva, folyó év szeptember 15-ig kell az Egyetem 
illetékes karának dékáni hivatalához megküldeni. 
A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány és átuta
lási postautalvány a dékáni hivatalokban szerezhe
tők be. A kérelemhez csatolni kell a 200,— Ft-os 
felvételi eljárási díj befizetését igazoló postautal
vány szelvényét, az oklevelet vagy annak közjegy
zőileg hitelesített másolatát, erkölcsi bizonyítványt 
és önéletrajzot. A szakmérnöki tanfolyamok önkölt
ségesek. A munkáltató a költségeket a képzésre való 
kötelező kijelölés, illetőleg tanulmányi szerződés 
kötése esetén részben vagy egészben átvállalhatja.

HELYESBÍTÉS
Az Akadémiai Közlöny 1985. évi 7. számában a 

TMB 1984. évi 4. szánni tájékoztatójában a Mate
matikai Szakbizottság területén odaítélt kandidá
tusi fokozatok közül a „Fastruktúrák, lefogási és 
fedési feladatok hipergráfokban” c. értekezés szer
zőjének neve tévesen jelent meg. A Szakbizottság 
az idézett értekezés alapján LEHEL JENŐ részére 
ítélte oda a matematikai tudomány kandidátusa 
fokozatot.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkársága
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J o g sza b á ly o k

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
4/1985. (A. K. 11) MTA-F. számú

u t a s í t á s a

egyes kitüntetésekről szóló utasítások módosításáról

1. §
A „Kiváló Munkáért” kitüntető jelvény ado

mányozásáról szóló 5/1977 (A. K. 13.) MTA-F. 
számú utasítás 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(1) A kitüntetéssel 5000 Ft pénzjutalom jár.”

2. §

Az akadémiai ifjúsági díjak adományozásáról 
szóló 2/1983. (A. K. 4.) MTA-F. számú utasítás 5. § 
(3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„(3) Az Ifjúsági Díj és az Alkotó Ifjúsági díj 
összege egyaránt 15 000 Ft.

(4) Megosztott díj esetében az egy főre eső díj 
összege 5 000 Ft-nál kevesebb nem lehet.”

3- §
Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba. 

Rendelkezéseit első ízben az 1985. évi jutalmazások
nál kell alkalmazni.

Láng István s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
5/1985. (A. K. 11) MTA-F sz.

u t a s í t á s a
a saját személygépkocsi hivatalos célú használatáért 

átalánytérítésben részesíthető munkakörökről

A dolgozók belföldi hivatalos kiküldetése, illető
leg külszolgálata, valamint áthelyezése alkalmával 
felszámítható költségek megtérítéséről szóló 33/1951. 
(I. 31.) MT számú rendelet (a továbbiakban: 
R), 20/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján — az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal 
elnökével egyetértésben — a következő utasítást 
adom ki.

1- §
Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Tudomá

nyos Akadémia Központi Hivatalára és a felügye
lete alá tartozó valamennyi kutatóintézetre, kutató- 
központra, támogatott kutatóhelyre és egyéb költ
ségvetési szervre, valamint vállalatra és leány- 
vállalatra.

2 - §

(1) A saját személygépkocsi folyamatos vagy rend
szeres hivatalos célú használatáért átalány 
fizetését

a) a mellékletben felsorolt munkakörökben 
dolgozónak, valamint

b) a besorolás szerint vezetőnek minősülő, de 
munkakörét beosztott nélkül ellátó dolgozó 
(R. 20/A §.) részére

az alapvető munkáltatói jogokat gyakorló ve
zető engedélyezheti.

(2) A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alatt álló vállalatoknál és leányvállalatoknál 
a vállalat tevékenységi köre szerint illetékes 
ágazati miniszter által meghatározott munka
körben fizethető átalány.

3- §

Átalánytérítés akkor engedélyezhető, ha
a) a dolgozónak a napi munkaidőn belül rendszere

sen több, egymástól távoleső munkahelyen (telep
helyen, létesítménynél stb.) kell munkát végez
nie, vagy

b) a munka jellege megköveteli a gyakori helyvál
toztatást, illetőleg

c) a munkahely eléréséhez, a munka végzéséhez 
szükséges eszközök szállításához üzemi gépjármű 
nem áll rendelkezésre, vagy üzemi szállítóeszköz
zel a munkahelyek elérése nem gazdaságos.

4- §
A Mezőgazdasági Kutató Intézetnél, valamint a 

Mezőgazdasági Kutató Intézet Kísérleti Gazdaságá
nál — tekintettel az idényszerű tevékenységükre — 
az átalánytérítés alapjául szolgáló kilométer — a 
kollektív szerződésben, munkaügyi szabályzatban 
megjelölt munkakörök szerint — éves szinten is 
meghatározható.

5- §
(1) Amennyiben a saját személygépkocsi rendszeres 

használata csak meghatározott ideig szükséges, 
átalánytérítést csak erre az időtartamra lehet 
megállapítani.

(2) Az átalány folyósítását meg kell szüntetni, ha a 
dolgozó munkaköre megváltozik, illetve saját 
személygépkocsi rendszeres használata szükség
telenné válik.

6 - §

Az átalánytérítésre jogosult dolgozó köteles a 
megtett utakról folyamatos és tételes nyilvántartást 
vezetni, amelyet az ellenőrzést végző szervnek — fel
hívásra — be kell mutatni.

A belső ellenőrzés keretében rendszeresen vizs
gálni kell a saját személygépkocsi hivatalos haszná
latát, valamint az átalánydíj megállapításának és 
folyósításának rendszerét.

8- §
Ez az utasítás 1985. július 1-én lép hatályba, 

egyidejűleg a saját tulajdonú személygépkocsi hiva
talos használatáért átalánytérítésben részesíthető 
munkakörökről szóló 3/1982. számú hivatalvezetői 
szabályozás hatályát veszti.

Láng István s. k.
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A művelődési miniszternek, valamint 
a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és 

főtitkárának
111/1985. (Műv. K. 13) MM-MTA számú

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a
a középtávú kutatási beszámolók és tervek 

készítéséről szóló 201/1981. (M. K. 4. MM-MTA 
számú együttes utasítás módosításáról

1. A középtávú kutatási beszámolók és tervek ké
szítéséről szóló 201/1981. (M. K. 4.) MM-MTA 
számú együttes utasítás 1. számú mellékletének 
helyébe a jelen utasítás 1. számú melléklete, a 4. 
számú mellékletének I. pontja helyébe a 2. számú 
melléklet lép.

2. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Berend T. Iván s. k. Köpeczi Béla s. k.
a Magyar Tudományos Akadémia művelődési miniszter 

elnöke

Láng István s. k.
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

1. számú melléklet a 111/1985. (Müv. K. 13) MM- 
M TA számú együttes utasításhoz

AZ INTÉZMÉNYEK CSOPORTOSÍTÁSA 
A BESZÁMOLÁS ÉS TERVKÉSZÍTÉS 

SZEMPONTJÁBÓL

I. Részletes intézményi tervet és beszámolót készí
tenek

1. Budapesti Műszaki Egyetem
2. Eötvös Loránd Tudományegyetem
3. Janus Pannonius Tudományegyetem
4. József Attila Tudományegyetem
5. Kossuth Lajos Tudományegyetem
6. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye

tem
7. Nehézipari Műszaki Egyetem
8. Veszprémi Vegyipari Egyetem
9. Művelődéskutató Intézet

10. Oktatáskutató Intézet

II. Egyszerűsített beszámolót és tervet készítenek
a) felsőoktatási intézmények

1. Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola
2. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanár

képző Főiskola
3. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
4. Bessenyei György Tanárképző Főiskola
5. Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola
6. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola
7. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
8. Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főis

kola
9. Könnyűipari Műszaki Főiskola

10. Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola
11. Külkereskedelmi Főiskola
12. Pénzügyi és Számviteli Főiskola

13. Pollack Mihály Műszaki Főiskola
14. Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola
15. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
16. Magyar Iparművészeti Főiskola
17. Magyar Képzőművészeti Főiskola
18. Színház- és Filmművészeti Főiskola
19. Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola
20. Budapesti Tanítóképző Főiskola
21. Comenius Tanítóképző Főiskola
22. Debreceni Tanítóképző Főiskola
23. Eötvös József Tanítóképző Főiskola
24. Esztergomi Tanítóképző Főiskola
25. Jászberényi Tanítóképző Főiskola
26. Kaposvári Tanítóképző Főiskola
27. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
28. Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet
29. Kecskeméti Óvónőképző Intézet
30. Soproni Óvónőképző Intézet
31. Szarvasi Óvónőképző Intézet

b) Egyéb kutatóhelyek
1. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet
2. Magyar Filmintézet
3. Magyar Színházi Intézet
4. Mozgássérültek Nevelőintézete
5. MM Vezetőképző és Továbbképző Intézet
6. Népművelési Intézet
7. Országos Oktatástechnikai Központ
8. Országos Pedagógiai Intézet
9. Országos Vezetőképző Központ

10. Tudományszervezési és Informatikai Intézet
11. Vezetőképző és Továbbképző Intézet, Buda

pest

c) Közgyűjtemények
1. Állami Gorkij Könyvtár
2. Bakonyi Múzeum, Veszprém
3. Bakony Természettudományi Múzeum, 

Zirc
4. Baranya Megyei Levéltár, Pécs
5. Békés Megyei Levéltár, Békéscsaba
6. Borsod Megyei Múzeumi Igazgatóság, Mis

kolc
7. Budapest Fővárosi Levéltár
8. Budapesti Történeti Múzeum
9. Csongrád Megyei Múzeumi Igazgatóság, 

Szeged
10. Fejér Megyei Levéltár, Székesfehérvár
11. Fejér Megyei Múzeumi Igazgatóság, Székes- 

fehérvár
12. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
13. Hajdú Bihar Megyei Levéltár, Debrecen
14. Hajdú Bihar Megyei Múzeumi Igazgatóság, 

Debrecen
15. Iparművészeti Múzeum
16. Janus Pannonius Múzeum, Pécs
17. Magyar Munkásmozgalmi Múzeum
18. Magyar Nemzeti Galéria
19. Magyar Nemzeti Múzeum
20. Magyar Országos Levéltár
21. Néprajzi Múzeum
22. Országgyűlési Könyvtár
23. Országos Műszaki Múzeum
24. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
25. Országos Széchényi Könyvtár
26. Petőfi Irodalmi Múzeum
27. Pest Megyei Levéltár, Budapest
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28. Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár
29. Szabadtéri Néprajzi Múzeum
30. Szépművészeti Múzeum
31. Szolnok Megyei Múzeumi Igazgatóság
32. Természettudományi Múzeum
33. Új Magyar Központi Levéltár
34. Vas Megyei Múzeumi Igazgatóság, Szombat

hely

2. számú melléklet a 111/1985. (Miív. K. 13) 
M M -M TA számú együttes utasításhoz

I. INTÉZMÉNYI RÉSZLETES BESZÁMOLÓ 
ÉS TERV

A beszámoló, illetve terv tematikai és működési 
részből a részek fejezetekből állnak. A részeket és 
fejezeteket egymástól el kell különíteni.

A beszámoló és a tervjavaslat elkészítése

A tematikai rész bevezetője azokat a leglényege
sebb tudománypolitikai célokat, tudományirányí
tási elveket foglalja magában, amelyek alapján az 
intézmény kutató tevékenységét végezte vagy foly
tatja a tervidőszakban. Tartalmazza a központi 
intézkedések és helyi sajátosságok összevetését.

Foglalja össze a tanszéki kutatási beszámolók 
tapasztalatait és eredményeit. Ezt további fejezetek 
követik, amelyek a következőket tartalmazzák:
— az 1. fejezet a kiemelt országos (pl.: OKKFT) 

és tárcaszintű témákat;
— a II. fejezet az állami megbízási feladatok 

eredményeit és tapasztalatait;
— a III. fejezet az intézmény (kutatóhely) saját 

kezdeményezésű kutatási munkáit;
— a IV. fejezet a külső megbízásból származó 

kutatási témákat (a beszámolóban az elvégzett

munkákról kell számot adni, a terv sorolja fel a 
vállalatokkal kötött hosszú távú kutatási szer
ződéseket);

— az V. fejezet összefoglaltan csak a jelentősebb 
témákra utalva a nemzetközi kötelezettségeken 
alapuló kutatási tevékenységet tartalmazza;

— a VI. fejezet foglalja össze — eredetétől függet
lenül — azokat a kutatási munkákat, amelyeket 
bizonyítottan a gyakorlatban is alkalmaztak 
vagy alkalmazásba vételük folyamatban van. 
Számoljon be a vállalatokkal kötött hosszú távú 
kutatási szerződések teljesítéséről. Sorolja fel az 
addig nem hasznosított kutatási témákat, ame
lyeknek hasznosítása indokolt lenne.

A részletes beszámolók és tervek csak a legfon
tosabb kutatási eredményeket, illetve az intézmény 
egészét érintő tervjavaslatokat tartalmazzák ki
emelve az együttműködés keretében folyó munká
kat.

A beszámolóhoz mellékelni kell az intézmény 
publikációinak, megadott szabadalmainak, illetve 
találmányi bejelentéseinek jegyzékét.

A működési rész négy fejezetre tagozódik, 
melyek a következőket tartalmazzák:
— az I. fejezet a végrehajtott (tervezett) szervezeti 

változásokat és a kutatásszervezési tevékeny
séget;

— a l l .  fejezet a kutatói káderutánpótlással össze
függő eredményeket, feladatokat;

— a III. fejezet a Központi Statisztikai Hivatal 
számára teljesített (K +  F) adatszolgáltatás 
alapján a kutatási tevékenység intézményi szin
ten évente összesített adatait, továbbá a terv
időszak tervadatait;

— a IV. fejezet tartalmazza a kutatómunka tar
talmi és szervezeti irányításával kapcsolatos, és 
azok megvalósítására vonatkozó javaslatokat, 
valamint az egyéb szükséges megjegyzéseket.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1985. május 28-i ülésről 
(24—30. számú határozatok)

ELŐTERJESZTÉS AZ M TA 1985. É V I 
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATA VÉGLEGES 

SZÖVEGÉNEK M EG ÁLLAPÍTÁSÁRA
A legutóbbi közgyűlés felhatalmazta az Elnök

séget, hogy öntse végleges formába a közgyűlési 
határozatot. Ennek érdekében a közgyűlés által 
kiküldött határozatszövegező bizottság elnöke elő
terjesztette a végleges szöveg tervezetét.

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

Az előterjesztő szóban rövid bevezetőt fűzött az 
előterjesztéshez.

A hozzászólók néhány kérdést intéztek az 
előterjesztőhöz, és két - stiláris jellegű — módosító 
javaslatot tettek. A kérdésekre adott válaszokat az 
Elnökség tudomásul vette, a szövegezési javaslato
kat pedig egyhangúlag elfogadta.

Az Elnökség 24/1985. számú határozata

Az Elnökség — megköszönve a határozatszöve
gező bizottság munkáját — a Magyar Tudományos 
Akadémia 1985. évi közgyűlésén hozott határozat 
szövegét az alábbiak szerint állapítja meg.
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i.
A Magyar Tudományos Akadémia

megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az 
MSZMP „A tudományt természetes szövetségesének 
tekinti, tiszteli a tudományos kutatás szabadságát, 
megbecsüli az eredményes munkát” ;

— feladatának tekinti, hogy a törvényben és az 
alapszabályaiban biztosított lehetőségek és eszkö
zök felhasználásával kezdeményezően és tevéke
nyen közreműködjék az MSZMP XIII. Kongresszusa 
által kijelölt célok megvalósításában.

l.A z Akadémia a következő ötéves időszak 
legfontosabb feladatai közé sorolja olyan alapkuta
tások kezdeményezését és támogatását, amelyek 
segítik a népgazdaság és a tudomány fejlődése szem
pontjából alapvetően fontos feladatok megoldását; 
amelyekben választ keresnek és adnak változó 
világunk, korunk, társadalmunk égető kérdéseire. 

Különösen fontosnak tartja:
— a magyar társadalmi viszonyok elemzését, az 

igazságosság fogalmának jobb tisztázását, lehe
tőségeinek és korlátainak meghatározását az 
adott korszak feltételei között;

— a gazdaság intenzív fejlesztését szolgáló kutatá
sokat, ezek között az irányítás új feltételeinek és 
feladatainak, valamint az erőforrások feltárásá
nak és kihasználásának vizsgálatát, különös 
figyelemmel a magyar társadalom, a világgazda
ság fejlődésére, a nemzetközi, kiváltképpen a 
szocialista országok közötti együttműködésre, 
a műszaki haladás irányaira;

— a szocialista nemzeti kultúra, a történeti tudat, a 
humanista közgondolkodás és a műveltség fej
lesztését megalapozó kutatásokat;

— az értelmes és egészséges emberi élet feltételeinek 
javítását, továbbá a természeti környezet minő
ségének fenntartását célzó kutatásokat.

2. Az Akadémia a mai igények figyelembevételével 
fokozottabban kívánja támogatni a távlati célo
kat megalapozó kutatásokat, továbbá a nemzet
közileg már eddig is elismert hagyományos 
kutatási irányokat, valamint az új, korszerű 
tudományok megalapozására és bevezetésére 
irányuló kutatásokat.

3. Az Akadémia a tudományos kutatások megalapo
zott eredményeiről tájékoztatja a vezető párt- és 
állami szerveket, részükre javaslatokat készít, 
kezdeményezi és szorgalmazza megvalósításukat. 
Igényt tart arra, hogy a tudományos megalapo
zásra szoruló állami döntések meghozatala előtt 
kellő időben kérjék ki a véleményét és tájékoz
tassák a döntésről.

4. Az Akadémia e célokat szem előtt tartva hatá
rozza meg egész tevékenységének elvi alapjait és 
időszerű feladatait, mozgósítja testületéit, intéz
ményeit és igazgatási szerveit a feladatok végre
hajtására, felhívja a tudományos közélet minden 
résztvevőjét a hatékony együttműködésre.

II.

1. Az Akadémia a jövőben is megkülönböztetett 
szerepet vállal a társadalmi-gazdasági feladatok 
megoldásában. Ennek érdekében:

1.1 Továbbra is irányadónak tartja az 1980. évi 
közgyűlésnek azt az elhatározását, amely szerint 
„bátrabban kell napirendre tűzni interdiszcipli
náris testületi fórumokon olyan, a tudomány, a 
társadalom, a népgazdaság, a kultúra, a közössé
gi együttélés, illetve a közélet számára nagy 
jelentőségű időszerű kérdéseket, amelyekben 
nincs közeli határidőre előírt döntéskényszer, 
amelyek még felsőbb állami szervekkel nincsenek 
előre egyeztetve, tehát könnyen formálható álla
potban vannak, de elemzésük halogatása nehe
zen helyrehozható károkat okozhat. Ezeket ép
pen a helyes döntés előkészítése végett még 
ebben formájukban kívánatos kötetlen vitára 
bocsátani, vállalva a tévedés kockázatát is.” 
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azonban 
az Elnökség által kidolgozandó új programban

^/kevesebb téma kijelölése látszik célszerűnek. 
A kidolgozásukra, megvitatásukra megfelelő 
határidőket kell kitűzni és azt az igényt támasz
tani, hogy a gyakorlatban jól alkalmazható 
konkrétabb javaslatokat és tájékoztatást adja
nak a társadalmi és állami szerveknek.

1.2 A következő időszakban is közre kell működni 
a hosszú és közép távú társadalmi, népgazdasági 
tervezésben elemzések, tanulmányok, prognózi
sok, koncepciók kidolgozásával, illetve más 
tárcák által készített ilyen tervezetek vélemé
nyezésével.

2. A Közgyűlés szükségesnek tartja a gyorsan 
változó körülményeknek megfelelő, a teljesít
mény és hatékonyság növelését elősegítő, telje
sítményhez igazodó, szelektív kutatáspolitika 
megvalósítását és ehhez a tudományos kutatás 
és fejlesztés irányítási, tervezési, finanszírorási 
és értékelési rendszerének továbbfejlesztését, 
valamint az objektív feltételek biztosítását.

2.1 A Közgyűlés ajánlja, hogy a kutatásirányító 
szervek a tudománypolitikai feladatokkal ö s s z t  

hangban javítsák együttműködésüket a közös 
kutatások tervezésében, elsősorban a prioritások 
meghatározásában. Különösen fontos az össz
társadalmi érdekek érvényesítése, az akadémiai, 
az egyetemi, valamint a termelést közvetlenül 
szolgáló kutatások összehangolása.
Fokozatosan növekedjék a kutatóhelyek önálló
sága, döntési lehetőségeik köre. Lehetőséget kell 
adni — a feltételek függvényében — az intézeti 
irányítási struktúrák továbbfejlesztését szolgáló 
kísérletekre.

2.2 Az Akadémia annak elismertetésére törekszik, 
hogy a népgazdasági tervezés fejlesztése során 
a kutatást és a műszaki fejlesztést a gazdasági 
fejlesztés szerves részeként, azt gyorsító ténye
zőként vegyék számításba. Kívánatos az MTA 
részvételének, felelősségének és országos szerepé
nek növelése a kutatás-fejlesztés tervezésében 
és szabályozásában, különösen az alapkutatások 
irányításában, értékelésében és anyagi feltételei
nek megteremtésében.
Az MTA továbbra is feladatának tartja egyes 
egyetemi kutatások mind erőteljesebb pénzügyi 
támogatását; az ehhez szükséges eszközöknek 
központi forrásokból történő előteremtését szor
galmazni kell.
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2.3 A kutatás országos finanszírozási rendszerét 
gyökeresen úgy szükséges továbbfejleszteni, 
hogy az segítse elő az anyagi eszközök hatékony 
felhasználását, érzékenyebben reagáljon a telje
sítményekre és kerülje el a szükségtelen, merev 
megkötöttségeket. El kell érni, hogy egy-egy 
tudományos témára forintban adott támogatás 
megkötések nélkül legyen felhasználható a téma 
vezetője által.

2.4 A korszerű kutatás feltételei és a hazai körülmé
nyek még gyorsabb mértékben távolodnak, 
mint a nemzetközi technológiai rés. Ezt az irány
zatot meg kell fordítani, mivel a kutatási fázis 
megelőzi a technológiákat. Első feladatként 
rekonstruálni kell a hazai kutatás és ezen belül 
az Akadémia infrastruktúráját. Ki kell dolgozni 
a kutatás infrastruktúrájának fejlesztési kon
cepcióját, amely főként az alapkutatások és az 
egyetemi kutatások ellátásának fejlesztését, a 
gép- és műszerpark korszerűsítését, a számítás- 
technikai szükségletek biztosítását, a gép-, mű
szer- és alkatrész-beszerzés szervezetének haté
konyabbá tételét, a kutatási információellátás 
korszerűsítését foglalja magában. Ügyelni kell 
arra, hogy takarékosság címén ne kerüljön sor 
olyan lépésekre, amelyek elzárhatják vagy nem 
kívánatos mértékben csökkenthetik kapcsola
tainkat a legfejlettebb technológiákkal rendel
kező országokkal.

3. A Közgyűlés szükségesnek tartja a gazdasági 
fejlődés alátámasztására, a versenyképesség 
növelésére, hogy a kutatás és fejlesztés ráfordí
tásainak növekedési üteme haladja meg a nem
zeti jövedelem növekedési ütemét. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy az alapkutatásokra jutó 
ráfordítások arányának az utóbbi években 
bekövetkezett csökkenése veszélyezteti a távlati 
fejlődést, ezért különösen fontos az alapkutatási 
ráfordítások részarányának erőteljes növelése. 
Felhívja a figyelmet arra is, hogy a statisztika 
nagyobb összeget tüntet fel tudományos kuta
tásra és fejlesztésre történő ráfordításként, mint 
ami valójában e célokra szolgált, illetve jutott. 
Felkéri az Elnökséget, hogy erről tájékoztassa az 
illetékeseket, kérve a szükséges intézkedések 
megtételét.

4. A Közgyűlés aggodalommal tekint a tudomá
nyos könyv- és folyóiratkiadás folyamatosan 
romló, s igen súlyossá vált helyzetére, amelynek 
a nyomdai technikai bázis korszerűtlensége, a 
terjesztői hálózat elavulása, az árviszonyok ked
vezőtlen alakulása a döntő okai. Különösen 
nyomasztó körülmények közepette működik az 
Akadémiai Kiadó és Nyomda. Ezért a Közgyű
lés szükségesnek tartja, hogy az Akadémia 
kezdeményezze a Tudománypolitikai Bizott
ságnál a kutatás infrastruktúrájának fontos ré
szét alkotó tudományos könyv- és folyóiratkia
dás helyzetének megvizsgálását és a helyzet javí
tását szolgáló országos intézkedések megtételét, 
ezek között a szükséges mértékű állami támoga
tás biztosítását. A Közgyűlés meg van győződve 
arról, hogy helytelen lenne a nyereségesség elvét 
mereven érvényesíteni a tudományos könyv- és 
folyóiratkiadás gazdasági szabályozó rendszeré
ben.

Az Akadémia a sajtó, a tömegtájékoztatási esz
közök igénybevételével is hasson oda, hogy a 
tudományos kutatásokról, helyzetükről, lehető
ségeikről és eredményeikről a társadalom meg
felelő ismereteket szerezhessen, és eloszlassa az 
ezekről kialakítható tévhiteket.

5. A Közgyűlés indokoltnak tartja a nemzetközi 
tudományos kapcsolatok fejlesztésére felhasznál
ható forrásoknak és növelésük lehetőségeinek 
megvizsgálását, különös figyelemmel arra is, 
hogy minél több — lehetőleg fiatal — kutató 
kapcsolódhasson be a közvetlen együttműkö
désbe; szükségesnek ítéli az együttműködés 
kiszélesítését mindazon területeken, amelyeken 
a tudomány fejlődése ezt elengedhetetlenül 
igényli; egyidejűleg javasolja a kapcsolatok 
alakításával összefüggő eljárási rend további 
egyszerűsítését.

6. A Közgyűlés ismételten kifejezésre juttatja és 
ajánlja: ki kell alakítani az intézményes feltéte
leit annak, hogy a külföldön tartósan munkát 
vállalók folyamatos kapcsolatban maradjanak 
a hazai tudományos élettel, tudományos telje
sítményük itthon is megfelelő elismerésben 
részesüljön, hazatérésüket követően előmenete
lük tudományos teljesítményüknek megfelelően 
alakuljon. Az MTA vezetése kezdeményezze a 
külföldön munkát vállalók 20%-os általános 
átutalási kötelezettségének a kutatók vonatko
zásában differenciált alkalmazását és oly módon 
történő szabályozását, hogy a befolyt valuta 
meghatározandó hányadát az Akadémia kapja 
meg.

7. Az Akadémia fokozza erőfeszítését a tudomá
nyos utánpótlás, a tudomány személyi feltételei
nek javításában.

7.1 A tagjelölés és választás előkészítése legyen 
hosszú távú folyamat, különös figyelemmel a 
színvonal emelésére és a korösszetétel javítására. 
A tagjelölési eljárást szabályozzák jóváhagyott 
irányelvek.

7.2 Tegyen az Akadémia további kezdeményező 
lépéseket az egyetemi oktatásban való akadémiai 
részvételre és szorgalmazza az oktatók bekap
csolódását az akadémiai intézeti kutatásokba. 
Fordítson figyelmet a fiatal tehetségek korai 
felfedezésére és nevelésére, a posztgraduális 
képzés javítására.

7.3 Gondoskodjék arról, hogy az értékes kutatóállo
mány életkörülményei ne romoljanak sem ab
szolút, sem relatív mértékben. A Közgyűlés fel
kéri az Elnökséget, dolgozzon ki javaslatot az 
akadémikusi tiszteletdíjat is magába foglaló 
tudományos pótlékok mértékének növelésére.

7.4 Törekedni kell arra, hogy az eddiginél nagyobb 
mértékben vegyenek részt rátermett, fiatal 
kutatók a tudományos közéletben.

7.5 Az Akadémia osztályai megfelelő rendszeresség
gel kísérjék figyelemmel az osztályok még aktív 
tagjainak tudományos tevékenységét.

7.6 Az Akadémia kezdeményezze azon idős tagjai 
méltó létfeltételeinek javítását, akik nyugdíjuk 
mellé már nem tudnak megfelelő jövedelemhez 
jutni.
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8. Tovább kell növelni a testületi munka színvona
lát és fokozni hatékonyságát. Ennek érdekében:

8.1 A tudományos testületek kísérjék figyelemmel 
a kutatási tervek teljesítését, a tudományágak 
nemzetközi és hazai fejlődését, segítsék a priori
tások kiválasztását.

8.2 A tudományos testületek rendszeres időközök
ben tekintsék át a tudományos kutatás hosszú 
távú irányzatainak és közép távú kutatási ter
veinek teljesítését, bírálataikkal ajánlásaikkal 
segítsék megvalósításukat, és kérjenek tájékoz
tatást azok hasznosításáról; alakítsák ki a tudo
mányos bizottságok, a programirodák és prog
rambizottságok szervezett együttműködésének 
és a feladatok célszerű megosztásának módoza
tait.

8.3 A tudományos testületek országos tájékozódásra 
alapozva folytassák a tudományági interdiszcip
lináris és cél jellegű helyzetelemzések kidolgozá
sát, értékelését. Prognózisaikkal, ajánlásaikkal 
nyújtsanak segítséget a tudományirányító szer
vek döntéseihez, a szelektív kutatáspolitikán 
alapuló prioritások kiválasztásához.

8.4 A tudományos osztályok javítsák tevékenysé
gük minőségét a személyi (kutatóintézeti igaz
gatói, egyetemi tanári, doktori stb.) ügyekben, 
állásfoglalásaikat részletes tájékozódás, kellő 
előkészítés után alakítsák ki és alaposan indo
kolják. Az ehhez szükséges időt és feltételeket 
számukra biztosítani kell.

8.5 Kívánatosnak tartja a Közgyűlés a régi akadé
miai felolvasó ülések modern formában való 
felújítását.

9. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget az 
MTA Alapszabályának és Ügyrendjének felül
vizsgálatára, és felkéri, hogy ennek eredményé
ről az 1986. évi közgyűlésen számoljon be; szük
ség esetén tegyen előterjesztést a módosításra. 
A felülvizsgálat terjedjen ki különösen arra, 
hogy

— az MTA feladatait — az alapkutatások kiemelt 
jelentőségére figyelemmel — újra kell-e fogal
mazni,

— a tudományos osztályok és a bizottságok jog
körét indokolt-e bővíteni,

— rendszeresíthető-e új tagsági formaként a kül
földi — nem tiszteleti — tagság; melyek lenné
nek ennek feltételei, milyen jogok és kötelességek 
illetnék meg őket,

— milyen szavazati eljárás után és milyen szava
zatmegoszlás esetén tekinthetők az előterjeszté
sek elfogadottaknak,

— milyen körben és kinek jogaként indokolt a 
többes jelölés.
A felülvizsgálat általában a demokratikus jogok 
és garanciák kiszélesítésének lehetőségeire irá
nyuljon.

10. A Közgyűlés kívánatosnak tartja annak meg
vizsgálását, hogy a jövőben indokolt-e az 
Akadémián ismét három főtitkárhelyettesi tiszt
ség létesítése, illetve betöltése. Ajánlja, hogy az 
Akadémia főtitkára — szükség esetén — a meg
felelő javaslatot terjessze az illetékes szervek elé.

11. A Közgyűlés felkéri az Elnökséget, hogy a köz
gyűlési határozat végrehajtását folyamatosan 
kísérje figyelemmel és 1987 második felében 
összefoglalóan tekintse át a végrehajtás helyze
tét.

III.

1. Az Akadémia a felügyelete alá tartozó kutató
helyeket illetően fontos feladatának tekinti:

1.1 A következő időszakban elsősorban a tudomá
nyok belső fejlődéséből adódó, kiemelkedő jelen
tőségű, valamint a hazai távlati célkitűzéseket 
megalapozó alapkutatások művelését, továbbá 
a VII. ötéves népgazdasági terv közvetlen társa
dalmi-gazdasági céljainak megvalósítását szol
gáló K +  F feladatok megoldásában való részvé
telt. Az MTA kutatóintézeteiben és támogatott 
kutatóhelyein a VII. ötéves tervidőszakban is 
fokozott pénzügyi ellátásban kell részesíteni az 
alapkutatásokat, és ehhez meg kell teremteni a 
feltételeket. A nemzetközi tudományos kapcsola- 
tokbóladódó lehetőségeket is elsősorban akiemelt 
kutatási területekre (feladatokra) figyelemmel 
kell kihasználni.

1.2 Az MTA kutatóintézeti hálózatában jelentősebb 
szervezeti változtatások a következő tervidő
szakban nem indokoltak. A meglevő intézmény- 
hálózatban kell — a kádertovábbképzési funk
ciók erőteljesebb gyakorlásával is — a létszám- 
állomány minőségi és korösszetételét, s mégin- 
kább anyagi és eszközellátását javítani. Üj szer
vezeti formák létrehozása csak akkor célszerű, 
ha azok valóban elősegítik a kutatás hatékony
ságának növelését. Továbbra is indokolt viszont 
a meglevő kutatócentrumok erősítése, külön
böző új vállalkozási formák, társulások, közös 
eszközpark létrehozása a meglevő intézményi 
bázison, továbbá az intézetek és az egyetemek 
közötti tudományos kölcsönkapcsolatok elmé
lyítése. A rendelkezésre álló központi kutatási 
alapok eszközeit szelektíven és hatékonyan 
kell felhasználni, elsősorban a kiemelkedő ered
ményeket felmutató kutatóhelyek munkájának 
támogatására.

1.3 Az MTA főtitkára gondoskodjék arról, hogy a 
jelenlegi — 1985-ben záruló — ötéves tervidő
szak kutatási tevékenységéről, az elért fontosabb 
kutatási eredményekről és azok hasznosításáról 
értékelő összefoglaló beszámoló készüljön.

IV.

l.A  Közgyűlés — az Elnökség előterjesztésével 
összhangban — titkos szavazás alapján:

a) az Akadémia rendes tagjává választja

1. Imre Samu lev. tagot (I. Osztály)
2. Papp Ferenc lev. tagot (I. Osztály)
3. Pándi (Kardos) Pál lev. tagot (I. Osztály)
4. Tőkei Ferenc lev. tagot (I. Osztály)
5. Ujfalussy József lev. tagot (I. Osztály)
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6. Garas Klára lev. tagot (II. Osztály)
7. Hermann István lev. tagot (II. Osztály)
8. Kosáry Domokos lev. tagot (II. Osztály)
9. Székely György lev. tagot (II. Osztály)

10. Berényi Dénes lev. tagot (III. Osztály)
11. Csikai Gyula lev. tagot (III. Osztály)
12. Kátai Imre lev. tagot (III. Osztály)
13. Kiss Dezső lev. tagot (III. Osztály)
14. Lovász László lev. tagot (III. Osztály)
15. Prékopa András lev. tagot (III. Osztály)
16. Láng István lev. tagot (IV. Osztály)
17. Magyar János lev. tagot (IV. Osztály)
18. Antoni Ferenc lev. tagot (V. Osztály)
19. Halász Béla lev. tagot (V. Osztály)
20. Nász István lev. tagot (V. Osztály)
21. Czibere Tibor lev. tagot (VI. Osztály)
22. Lukács József lev. tagot (VI. Osztály)
23. Hardy Gyula lev. tagot (VII. Osztály)
24. Nagy Ferenc lev. tagot (VII. Osztály)
25. Dénes Géza lev. tagot (VIII. Osztály)
26. Jermy Tibor lev. tagot (VIII. Osztály)
27. Falusné Szikra Katalin lev. tagot (IX. Osztály)
28. Simái Mihály lev. tagot (IX. Osztály)
29. Kapolyi László lev. tagot (X. Osztály)
30. Kliburszkyné Vogl Mária lev. tagot (X. Osztály)

b) az Akadémia levelező tagjává választja

1. Ancsel Évát (II. Osztály)
2. Juhász Gyulát (II. Osztály)
3. Kardos Lajost (II. Osztály)
4. Makkai Lászlót (II. Osztály)
5. Pataki Ferencet (II. Osztály)
6. Daróczi Zoltánt (III. Osztály)
7. Kroó Norbertét (III. Osztály)
8 . T. Sós Verát (III. Osztály)
9. Zawadowski Alfrédet (III. Osztály)

10. Barabás Zoltánt (IV. Osztály)
11. Horn Pétert (IV. Osztály)
12. Klement Zoltánt (IV. Osztály)
13. Eckhardt Sándort (V. Osztály)
14. Simonovits Istvánt (V. Osztály)
15. Vizi E. Szilvesztert (V. Osztály)
16. Csurgay Árpádot (VI. Osztály)
17. Finta Józsefet (VI. Osztály)
18. Forgó Lászlót (VI. Osztály)
19. Keviczky Lászlót (VI. Osztály)
20. Székely Györgyöt (VIII. Osztály)
21. Vida Gábort (VIII. Osztály)
22. Herczeg Gézát (IX. Osztály)
23. Hoch Róbertét (IX. Osztály)
24. Bíró Pétert (X. Osztály)
25. Mészáros Ernőt (X. Osztály)
26. Bökönyi Sándort (Interdiszcipl.)
2. A Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi:

— az Elnökség és a megbízott főtitkár együttes 
ötéves beszámolóját;

— a testületek és a hivatali szervezet munkájá
ról írásban beterjesztett ötéves beszámolókat,

illetve az elmúlt évi munkájáról benyújtott 
összefoglaló tájékoztatásokat;

— az Akadémia elnökének és mb. főtitkárának 
szóbeli előterjesztését, illetve vitaindítóját, 
valamint ezekkel és a beszámolókkal, tájé
koztatókkal kapcsolatos felszólalásokra adott 
válaszát.

3. A Közgyűlés az ez évi tisztújító választások 
előterjesztésére kiküldött Jelölő Bizottság 
javaslatát megvitatva titkos szavazás alap
ján:

3.1 megválasztotta:
— az Akadémia elnökévé 

Berend T. Iván r. tagot
— az Akadémia alelnökeivé 

Márta Ferenc r. tagot 
Straub F. Brúnó r. tagot 
Ujfalussy József r. tagot

— az Elnökség tagjaivá
Szentágothai János r. tagot (VIII. Osztály) 
Bognár József r. tagot (IX. Osztály)
Beck Mihály r. tagot (VII. Osztály)
Fiilöp József r. tagot (IX. Osztály) 
Klaniczay Tibor r. tagot (I. Osztály) 
Berényi Dénes r. tagot (III. Osztály) 
Stefanovits Pál r. tagot (IV. Osztály) 
Pásztor Emil 1. tagot (V. Osztály)
Vajda György r. tagot (VI. Osztály)
Vámos Tibor r. tagot (VI. Osztály)
Pach Zsigmond Pál r. tagot (II. Osztály); 
javasolja az Elnöki Tanácsnak, hogy Berend 
T. Ivánt, az MTA rendes tagját elnöki tiszté
ben erősítse meg;

3.2 javasolja a Minisztertanácsnak, hogy:
— az Akadémia főtitkárává 

Láng István r. tagot
— az Akadémia főtitkárhelyetteseivé 

Kulcsár Kálmán r. tagot és 
Csurgay Árpád lev. tagot nevezze ki.

3.3 A Közgyűlés felhatalmazza a zárt ülés elnökét, 
hogy a 3.1 és 3.2 pont végrehajtásához szükséges 
előterjesztéseket az Elnöki Tanácshoz, illetve a 
Minisztertanácshoz nyújtsa be.

3.4 A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki 
az MTA volt elnökének és alelnökeinek, mb. 
főtitkárának és helyetteseinek, valamint az 
Elnökség valamennyi volt tagjának odaadó, 
eredményes munkájukért.

4. A tudományos testületek munkájának folya
matossága érdekében 1985. június 30-ig fejeződ
jék be a tudományos osztályok vezetőinek 
tanácskozó jogú tagjainak, valamint az elnök
ségi és osztálybizottságok vezetőinek megválasz
tása, szeptember 30-ig pedig történjék meg a 
teljes bizottsági hálózat újraválasztása.
Ennek során irányadónak kell tekinteni, hogy:
— a különböző típusú bizottságok körében az 

interdiszciplinaritás növekedése, a felesleges 
párhuzamosságok elkerülése és a tárcákkal 
való szorosabb együttműködés kialakítása 
érdekében arányeltolódás következzék be az
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osztályközi komplex (interdiszciplináris), va
lamint a tárcákkal közös bizottságok javára;

— az állandó jellegű bizottságok, al-, illetve 
munkabizottságok számának ciklusról cik
lusra történő növekedése szűnjék meg, sőt 
számuk — a feladatok ellátásának sérelme 
nélkül — csökkenjen és a testületek foko
zottabban támaszkodjanak alkalmi bizott
ságokra;

— a bizottsági munka rangja és hatékonysága 
érdekében az egyes bizottságok létszáma ne 
érje el a 20 főt, de alkalmanként külső szak
értőket vonjanak be a munkába;

— a területi bizottságok, valamint azok szak- és 
munkabizottságainak száma és létszáma vo
natkozásában — a fővároson kívüli tudo
mányos élet további kibontakoztatása érde
kében — ilyen jellegű korlátozások legalább
is a következő ciklusban nem indokoltak;

— erőteljesen növelni kell a bizottságokban a 
fiatal kutatók és a nők részarányát, a tudo
mányos eredményeket felmutató szakembe
rek köréből;

— az egyes bizottságokon belül a minősítettek 
részaránya továbbra is 80—85% körül ma
radjon;

— a bizottsági tagság egyharmados rotációja
a tapasztalatok alapján — helyesnek bizo
nyult, ezért továbbra is alkalmazandó. En
nek során figyelemmel kell lenni arra, hogy 
ne alakulhassanak ki monopóliumok, ne hal
mozódjanak a vezető tisztségek és tagságok, 
s maradjanak ki a passzív tagok. Az új tagok 
kiválasztásánál pedig az előzőeken túl fi
gyelemmel kell lenni arra, hogy az Akadémia 
— országos feladatai jegyében — legyen 
„nyitott” és ezt bizottságai tagságának mun
kahelyi összetétele is tükrözze.

5. A közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget a köz
gyűlési határozat végleges szövegének megálla
pítására, egyben felkéri a közgyűlésen elhang
zott, de jelen határozattal nem érintett javasla
tok megvizsgálására és — ha indokolt — a szük
séges intézkedések megtételére, továbbá arra, 
hogy a közgyűlésen elhangzott valamennyi ja
vaslattal kapcsolatos állásfoglalásról, intézke
désről — szükség szerint és megfelelő időben — 
tájékoztassa a javaslattevőket.

JA V A SLA T  AZ ALELNÖKÖK T E V É K E N Y 
SÉGI KÖRÉNEK M EG ÁLLAPÍTÁSÁRA

Az MTA elnöke írásban javaslatot terjesztett 
elő az újonnan megválasztott alelnökök tevékeny
ségi körének megállapítására. Az előterjesztést szó
ban kiegészítette azzal, hogy javaslata kialakításá
nál felmerült annak lehetősége, miszerint célszerű 
lenne bizonyos feladatok ellátását választott elnök
ségi tagokra bízni. Ez egyfelől tehermentesítené az 
alelnököket, másfelől aktivizálná az állandó fel
adattal megbízott választott elnökségi tagokat. 
A feladatkörök végleges felosztására (pl. területi 
bizottságok felügyelete, a tudományos könyv- és 
folyóiratkiadás ügye, az akadémiai sajtótájékozta

tás), illetve az ezekkel összefüggésben levő személyi 
javaslatok kialakítására természetesen csak az 
Elnökség összetételének véglegessé válása után, 
tehát csak a következő ülésen kerülhet sor.

A kiegészítő megjegyzéssel kapcsolatban vita 
alakult ki. Felmerül, hogy egyes funkciók válasz
tott elnökségi tagokra történő ruházása óhatatla
nul előidézi a kérdéses feladatok súlyának lefokozó- 
dását. Utalás történt arra, hogy nem látszik szeren
csésnek a sajtótájékoztatási ügyek elkülönítése a 
könyv- és folyóiratkiadás ügyeitől.

Az Elnökség 25/1985. számú határozata

1. Az Elnökség az írásban előterjesztett javas
latot egyelőre elfogadja s az alelnökök tevékenységi 
körét — a következő ülésen e tárgyban várható 
újabb határozathozatalig — az alábbiak szerint ál
lapítja meg.

a) MÁRTA FERENC alelnök
— elősegíti a Matematikai és Fizikai tudomá

nyok Osztálya, a Kémiai Tudományok Osztálya, 
a Műszaki Tudományok Osztálya, valamint a 
Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya együtt
működését;

— felügyeletet gyakorol a testületi tevékenység
gel összefüggő nemzetközi tudományos kapcsolatok 
felett;

b) STRAUB F. BRÚNÓ alelnök
— elősegíti az Agrártudományok Osztálya, az 

Orvos Tudományok Osztálya, valamint a Biológia 
Tudományok Osztálya együttműködését;

— ellátja a testületi személyi ügyek, valamint 
a Tudományos Minősítő Bizottság érdemi felügye
letét;

— ellátja a testület tevékenységét érintő sajtó
tájékoztatás körében a sajtófelelősi feladatokat;

c) ÜJFALUSSY JÓZSEF alelnök
— elősegíti a Nyelv- és Irodalomtudományok 

Osztálya, a Filozófiai és Történettudományok Ósz- 
tálya, valamint a Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya együttműködését;

— a testületi tevékenységi körben felügyeletet 
gyakorol az Akadémia tagjai jóléti ügyeinek intézése 
felett.

2. Az Elnökség felkéri elnökét, hogy az alelnöki 
tevékenységi körök megállapításával kapcsolatos to
vábbi, illetve esetleges újabb javaslatát terjessze a 
következő elnökségi ülés elé.

JA V A SLA T  AZ IN TERD ISZC IPLIN ÁRIS  
ELŐKÉSZÍTŐ E LJÁ RÁS UTÁN MEGVÁLASZ
TOTT BÖKÖNYI SÁNDOR LEVELEZŐ TAG 

O SZTÁLYBA SOROLÁSÁRA

Az MTA legutóbbi közgyűlése Bökönyi Sándort 
interdiszciplináris előkészítő eljárás (Testületi Ügy
rend 2./B. pontja) után, azaz a Filozófiai és Törté
nettudományok Osztályának, az Agrártudomá
nyok Osztályának, valamint a Biológiai Tudomá
nyok Osztályának javaslata alapján választotta
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meg levelező tagnak. Ilyen esetben az Elnökségnek 
kell határoznia arról, hogy a megválasztott tag a 
javaslattevő osztályok melyikéhez tartozzék.

Az MTA elnöke indítványozta, hogy az Elnök
ség Bökönyi Sándor levelező tagot a Filozófiai és 
Történettudományok Osztályának tagjai közé so
rolja be. Megjegyezte, hogy a besorolás csak a sze
mélyi kérdésekben való szavazati jog gyakorlását 
szorítja az említett osztály keretei közé, a tudo
mányos tevékenységet azonban nem.

Az Elnökség az írásban előterjesztett javaslatot 
egyhangúlag elfogadta.

Az Elnökség 26/1985. számú határozata

Az Elnökség Bökönyi Sándort, az MTA 1985. 
évi közgyűlésén interdiszciplináris előkészítő eljárás 
(Testületi Ügyrend 2/B. pontja) alapján megvá
lasztott levelező tagot a Filozófiai és Történettudo
mányok Osztályának tagjai közé sorolja be; ez a 
besorolás csak a személyi kérdésekben való szava
zati jog gyakorlását korlátozza a kijelölt osztály 
működési keretei közé, a tudományos tevékenysé
get azonban nem; ezért kívánatos, hogy Bökönyi 
Sándor levelező tag — megfelelő esetben — meghí
vást, felkérést és feladatokat kapjon az általa mű
velt szakterületek szerint érintett többi tudomá
nyos osztálytól is.

ELŐTERJESZTÉS A M AGYAR TUDOM ÁNY  
CÍMŰ FOLYÓIRAT SZERKESZTŐBIZOTT

SÁG ÁN AK  ÖSSZETÉTELÉRE

A Magyar Tudomány szerkesztőbizottságának 
megbízatása az MTA 1985. évi közgyűlésével lejárt. 
Ezért az MTA elnöke javaslatot te tt új szerkesztő- 
bizottság megválasztására.

Az Elnökség az írásban előterjesztett javaslatot 
elfogadta.

Az Elnökség 27/1985. számú határozata

Az Elnökség a Magyar Tudomány című folyó
irat szerkesztőbizottságát — az 1990. évi rendes 
közgyűlésig terjedő megbízatással — az alábbi ösz- 
szetételben választja meg.
Főszerkesztő:

Straub F. Brúnó, az MTA r. tagja
Szerkesztő bizottsági tagok (az osztályok képvise
letében):

Herman József, az MTA lev. 
tagja I. osztály
Hermann István, az MTA r. 
tagja II. osztály
Ránki György, az MTA r. tagja II. osztály
Berényi Dénes, az MTA r. tagja III. osztály
Stefanovits Pál, az MTA r. tagja IV. osztály
Vizi E. Szilveszter, az MTA lev. 
tagja V. osztály
Vámos Tibor, az MTA r. tagja VI. osztály
Beck Mihály, az MTA r. tagja VII. osztály
JermyTibor, az MTA r. tagja VIII. osztály

Eörsi Gyula, az MTA r. tagja J f / I X .  osztály 
Ferge Zsuzsa, kandidátus IX. osztály
Nyers Rezső, tud. tanácsadó IX. osztály
Martos Ferenc, az MTA r. tagja X. osztály 

Szerkesztők:
Csató Éva 
Rejtő István 
Szentgyörgyi Zsuzsa

ELŐTERJESZTÉS A K A D É M IA I TAG OSZ
TÁLYHOZ TARTOZÁSA MEGVÁLTOZTATÁ

S Á R A  VONATKOZÓ ELJÁRÁSRA

Akadémiánk egyik tagja kérte az MTA elnökét, 
hogy a III. Osztályról helyezze át a VI. Osztályra. 
Az áthelyezésről azonban az Alapszabályok és a 
Testületi Ügyrendi Szabályok nem tartalmaznak 
konkrét rendelkezést. Ezért a kérés kapcsán szük
ségessé vált annak eldöntése, hogy elvileg egyálta
lán lehetséges-e ilyen változtatás, s ha igen, akkor 
milyen eljárást célszerű követni.

Az MTA elnöke olyan értelmű javaslatot ter
jesztett elő, amely szerint az áthelyezést elvben 
nem szabad kizárni; annak tárgyában pedig — 
egyező állásfoglalás esetén — az érintett tudomá
nyos osztályokat — eltérő osztályáliásfoglalás ese
tén — az Elnökséget illetné meg a döntés joga.

Az áthelyezés elvi megengedhetősége kérdésé
ben előterjesztett javaslattal az Elnökség egyet
értett. Többen úgy vélték azonban, helyesebb lenne 
a döntés jogát minden esetben az Elnökség számára 
fenntartani. A döntés előtt természetesen ki kellene 
kérni az érintett osztályok véleményét is. Az Elnök
ség az utóbbi álláspontot tette magáévá.

Az Elnökség 28/1985. számú határozata

Az Elnökség az írásban előterjesztett javaslattal 
részben egyetért; úgy véli, hogy — indokolt esetben 
— áthelyezhető (átsorolható) az Akadémia vala
melyik tagja egyik tudományos osztályról egy má
sik tudományos osztályra; az áthelyezés (átsorolás) 
kérdésében előzetesen kérni kell az érintett tudo
mányos osztályok állásfoglalását; ennek ismereté
ben az Elnökség dönt az áthelyezésről (átsorolás
ról).

TÁJÉKOZTATÓ A GEODÉZIA TUDOM ÁNY  
HELYZETÉRŐL

Az alkalmi bizottság elnökének a geodézia tudo
mány helyzetéről írásban előterjesztett tájékozta-: 
tóját az Elnökség észrevétel nélkül tudomásul vette.

Az Elnökség 29/1985. számú határozata

Az Elnökség — köszönetét nyilvánítva az alkal
mi bizottságnak — a geodézia tudomány helyzeté
ről szóló tájékoztatót elfogadja, és a mellékletben 
foglaltak szerint megerősíti.
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ELŐTERJESZTÉS AZ A K A DÉ MI Á N  ADHATÓ 
DÍJAKRÓL SZÓLÓ 44/1971. SZÁMÚ ELNÖKSÉ

GI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az Akadémia elnöke és főtitkára javasolták a 
44/1971. számú elnökségi határozat 1.1 pontjának 
módosítását. Eredményesen zárultak ugyanis a 
Pénzügyminisztériummal folyt tárgyalások, s lehe
tővé vált, hogy 1985-től kezdődően az Akadémiai 
Díj összege 40 000 Ft-ra emelkedjék.

Az Elnökség a javaslattal egyhangúlag egyetér
tett.

Az Elnökség 30/1985. számú határozata

Az Elnökség a 44/1971. számú határozata 1.1 
pontjának helyébe a következő rendelkezést iktat
ja:

„Az Akadémiai Díj összege személyenként 
40 000 Ft. Kollektíva által elért tudományos ered
mény díjazásánál a díjban való részesedés összegét 
személyenként kell megállapítani úgy, hogy az egy 
díjazottra jutó összeg nem lehet kevesebb 8000 Ft- 
nál, de együttesen legalább 40 000 Ft kerüljön ki
osztásra.”

Melléklet:

a 29/1985. sz. elnök
ségi határozathoz

A GEODÉZIA TUDOMÁNY HELYZETE

A geodézia (a földmérés és térképészet) a többi 
földtudománnyal együtt, az ember, az emberi tár
sadalom és a természet kapcsolatát kutatja. Ezen 
belül a geodézia ennek a kapcsolatnak a térbeli vi
szonyait, összefüggéseit vizsgálja, s ezekkel a tár
sadalom térbeli helymeghatározási igényeit elégíti ki. 
A geodézia feladata kettős: egyrészt mérésekkel 
meghatározza, számszerűen és rajzi úton rögzíti, 
illetve ábrázolja, valamint a tudomány, a gazdaság, 
a honvédelem stb. számára szolgáltatja a természet 
meglevő térbeli kapcsolatait jellemző adatokat, s ezek 
változásait, másrészt a helymeghatározó adatok 
segítségével beilleszti a természet rendjébe az új emberi 
alkotásokat (létesítményeket).

A geodézia nyújtja a társadalomnak a Föld ter
mészettudományos megismeréséhez, és — a társa
dalom fejlődésének különböző területein - a geo
metriai rend biztosításához szükséges geometriai és 
fizikai adatokat, alappontokat, térképeket, hely
meghatározási és kitűzési módszereket stb.

Míg korábban ezek a feladatok egy-egy szűkebb 
területre korlátozódva — legfeljebb regionális vagy 
kontinentális méretekben — jelentkeztek, addig 
napjainkra az a jellemző, hogy a Föld megismerése 
planetáris mértékben folyik, így egyre sürgetőbb fel
adattá vált az ennek megfelelő (kozmikus-, szatel- 
lita-geodéziai és gravimetriai) módszerek kialakí
tása. Ezen túlmenően a társadalmi igény ma már 
kiterjed a Földön kívüli térségben végzendő hely
meghatározási feladatokra, innen — a távérzékelés 
révén — a földfelszínre vonatkozó különböző jelle
gű adatoknak a gyűjtésére, és a földi nehézségi erő

térrel kapcsolatos egyes fizikai jellemzők regisztrá
lására, s mindezek térbeni és időbeli változásának 
nyomonkövetésére is.

Az említett társadalmi, gazdasági igények ma
gas színvonalú kielégítése csak a műszaki és a ter
mészettudományok széles körű ismeretén alapuló, 
tudományosan megalapozott, sajátos módszerek 
segítségével lehetséges. A geodézia tehát széles körű 
matematikai, fizikai és csillagászati alapokon nyug
vó, részben alap-., részben alkalmazott tudomány, 
amely sajátos helyzetet foglal el a műszaki- és a ter
mészettudományok között. Az említett természettu
dományokon kívül szoros interdiszciplináris kap
csolatai vannak a többi földtudománnyal, ezen be
lül a geofizikával, a földtannal, a földrajzzal és a 
meteorológiával. A műszaki tudományok közül a 
geodézia legszorosabban a bányászathoz és az építő- 
mérnöki tevékenységhez kapcsolódik, de nem nél
külözheti eredményeit a közlekedés és a hírközlés, 
az ipar, a településfejlesztés és más területek, mint 
a mezőgazdaság, a honvédelem, az űrkutatás, a 
vízgazdálkodás, a környezetvédelem és nem utolsó
sorban az államigazgatás sem.

A magyar geodézia, a hazai társadalmi igények 
kielégítése érdekében, nemzetközi szinten is elis
mert kiváló minőségű geodéziai alapponthálóza
tokkal borította be az ország területét. Ehhez fel
használta a legkorszerűbb kozmikus geodéziai mód
szereket is. A hálózatok továbbfejlesztése és pont-: 
jaik sűrítése folyamatban van. Ezzel összefüggésben 
korszerű, egységes, országos térképrendszert hozott 
létre, és folyamatosan biztosítja az ország térképel
látását, egyre jobb minőségben.

Kiemelkedő új tudományos eredményeket értek el
— a geodinamikai kutatásokban, amelynek ke

retében részletes, függőleges földkéregmoz- 
gás-vizsgálatokat végeznek Magyarország te
rületén és magyar irányítással folynak a 
Kárpát-Balkán-Régióban az ez irányú kuta
tások; kidolgozták a nehézségi erőtér időbeli 
változásaiból következő geodéziai hatások 
komplex elméletét;

— a szatellita-geodéziai kutatásokban, ahol a 
mesterséges holdak geodéziai alkalmazásá
ban, és ezen belül a Doppler-elven alapuló 
méréstechnika hasznosításában és továbbfej
lesztésében a szocialista országok között ve
zető szerepet tölt be;

— a mérési és számítási folyamatok automati
zálásában;

— a mérnökgeodéziai kutatásokban;
— a fotogrammetriai és távérzékelési módsze

rek alkalmazásában, amelynek keretében 
megkezdte a távérzékelés tudományos és nép- 
gazdasági hasznosítását előkészítő kutató- 
fejlesztő munkát stb.

A geodézia hazai kutató bázisa a következő intéz
ményekből tevődik össze:

— az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató In
tézete (alapkutatások),

— a felsőfokú oktatási intézmények szaktan
székei (diszciplináris kutatások),

— a MÉM-FTH Földmérési Intézete (beleértve 
a Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumot) és
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a vállalati kutató-fejlesztő egységek (alkal
mazott kutatások és fejlesztések),

— az MN Térképész Szolgálat kutató-fejlesztő 
egységei (a honvédelemmel összefüggő kuta
tási-fejlesztési feladatok).

A geodézia kutató-fejlesztő intézményeinek sze
mélyi ellátottsága megfelelő, műszerellátottsága leg
feljebb közepes. A meglevő berendezések jelentős 
része elavult és nem biztosítja a nemzetközi tudo
mányos programokhoz szükséges követelményeket. 
Általános jelenség a kutató utánpótlás és a segéderő 
ellátottság megoldatlan volta, továbbá jelentős hát
rány a külföldi folyóiratok beszerzésének korláto
zása, valamint a nemzetközi rendezvényeken való 
részvétel lehetőségeinek rendkívül beszűkült volta.

A tudományos minősítések helyzetét jellemzi, 
hogy a kandidátusok száma 26 (ebből ketten a had
tudományban szereztek fokozatot geodéziai témák
kal); a doktorok száma 8, az MTA rendes tagja 2 
(80 év felett). A minősítettek életkori eloszlását vizs
gálva megállapítható, hogy általában túl későn szer
zik meg szakembereink a tudományos fokozatot. Az 
eddigi, igen csekély számú aspiráns nem biztosította 
kellően a tudományos utánpótlást.

Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osz
tálya keretében működik a Geodéziai Tudományos 
Bizottság és ennek Kozmikus Geodéziai Albizottsága, 
amely jelentős tudományszervezési tevékenységet 
végez. Állásfoglalásaival több esetben sikerült ered
ményesen befolyásolni fontos állami döntéseket.

Üj tudományos eredmények publikálására le
hetőséget nyújt idegen nyelven az Acta Geodaetica, 
Geophysica et Montanistica és a Periodica Polytech- 
nica. Mindkettő esetében az igen hosszú (mintegy 
1 1/2 év) átfutási idő jelentősen csökkenti a szakírói 
tevékenységet. Kifejezetten geodéziai szakfolyóirat 
a kéthavonta megjelenő Geodézia és Kartográfia, 
mely külföldre is eljut, de csak magyar nyelvű szak
cikkeket közöl, az átfutási idő viszont itt csupán né
hány hónap. További publikációs lehetőséget nyúj
tanak egyes alkalmi kiadványok és a Magyar Nép
hadsereg folyóiratai, melyek szintén közölnek geo
déziai tárgyú cikkeket. A külföldi szakirodalom fel- 
használását segíti elő a GEOD1NFORM szakiro
dalmi tájékoztató.

A geodéziai könyvkiadás igen szerény keretekre 
korlátozódik, ami elsősorban a szakírói aktivitás 
hiányára vezethető vissza. Az elmúlt tíz éves idő  ̂
szakban idegen nyelven egyetlen geodéziai tudo
mányos szakkönyv és két konferencia-anyag gyűj
temény jelent meg. A magyar nyelvű új könyvek 
száma sem több ötnél.

A geodéziai szakemberképzés hazánkban szakkö
zépiskolai, főiskolai (üzemmérnöki és szaküzemmér
nöki), egyetemi (okleveles mérnöki és szakmérnöki) 
szinten elismerten magas színvonalon folyik. A szak
képzés a jelenlegi keretek között jól megoldott, 
úttörő kezdeményezés az erőforráskutató szakmér
nökképzés bevezetése.

A magyar geodézia a szerény anyagi lehetősé
gekhez és az adott szellemi kapacitáshoz mérten szé
les körben vesz részt a nemzetközi tudományos élet, 
ben részt vállalva

— a Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG),
— a Földmérők Nemzetközi Szövetsége (FIG)

— a Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzé
kelési Társaság (ISPRS),

— a Nemzetközi Bányamérési Társaság (1SM);
— az Űrkutatási Bizottság (COSPAR),
— az Unióközi Litoszféra Bizottság (ICL),
— az INTER KOZMOSZ és
— a Planetáris Geofizikai Kutatások Bizottsága 

(KAPG) munkájában.

H A T Á R O Z A T
1. Figyelembe véve a népgazdaság és a honvédelem 

részéről a geodéziával szemben megfogalmazott 
igényeket, a nemzetközi tudományos fejlődés 
irányát és a magyar geodézia eddigi eredményeit, 
a jövőben különösen a következő kutatási irányok 
művelésére tartja indokoltnak az erőket összpon
tosítani:
— kozmikus geodéziai kutatások (a geodéziai 

helymeghatározás megbízhatóságának növelés 
se és a geodinamikai vizsgálatok elősegítése 
céljából ki kell alakítani azokat az eljárásokat 
és meg kell teremteni azokat a feltételeket, 
amelyek hazai viszonylatban az eddiginél na
gyobb megbízhatóság elérését lehetővé teszik),

— geodinamikai kutatások (a jelenkori függőle
ges felszínmozgások vizsgálatának folytatása a 
mozgássebesség-értékek megbízhatóságának 
növelése, gradiens értékek levezetése és víz
szintes, illetve komplex mozgásvizsgálatok 
előkészítése révén),

— a nehézségi erőtér hazai finomszerkezetének 
és időbeli változásának tanulmányozása (a 
graviméteres megbízhatóságának növelése, ab
szolút és relatív gravitációs mérések folytatá
sa, a geoidkép magyarországi darabjának to
vábbi finomítása, az időbeli változások helyi 
és általános sajátosságainak további kutatása),

— a geodéziai alapponthálózatok korszerű szin
ten tartása (a megnövekedett tudományos, 
népgazdasági és honvédelmi igények jövőbeni 
kielégítése érdekében kiegészítő mérések foly
tatásával és az újabb számítási eljárások fel- 
használásával a hálózatok korszerű, tudomá
nyos igényű kiegyenlítése),

— fotogrammetriai és távérzékelési kutatások- 
fejlesztések (az analitikus fotogrammetriai 
eljárások továbbfejlesztése nagy területre ki
terjedő automatikus feldolgozó és kiértékelő 
módszerek kialakítása, távérzékelt anyagok 
interpretációs eljárásainak továbbfejlesztése, 
az űrfelvételek széles körű tudományos és gaz
dasági felhasználásához a térképészeti beillesz
tés módszereinek és a jelkulcsi etalonoknak a 
kidolgozása),

— komplex automatizálási kutatások (az ország 
területére kiterjedő digitális terepmodell létre
hozását és komplex automatizált felmérő, fel
dolgozó, térképező, adattároló és szolgáltató 
rendszerek, valamint egységes országos adat
bázis kialakítását megalapozó kutatások),

— mérnökgeodéziai kutatások (a korszerű bá
nyászattal, valamint építési és szerelési tech
nológiákkal lépést tartó geodéziai irányítási,
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ellenőrzési, adatszolgáltatási és mozgásvizsr 
gálati módszerek kialakítását célzó kutatá
sok),

— a hazai általános térképészeti kultúra fejlesz
tése a magyar geodézia társadalmi hasznos
ságának további fokozása érdekében.

3. Az indokolt jövőbeni kutatási feladatok eredmé
nyes ellátása érdekében
— erőfeszítéseket kell tenni a nemzetközi tudo

mányos színvonalnak megfelelő kutatásokhoz 
szükséges korszerű eszközellátottság (műszer, 
számítógép stb.) biztosítására,

— a tudományos kutató utánpótlás biztosítása 
érdekében rendezni kell a kutatók anyagi és 
erkölcsi elismerésének rendszerét, továbbá el 
kell érni, hogy a kutatók a tudományos foko
zatok megszerzésére már fiatalabb korban pá
lyázzanak. Ennek érdekében a geodézia szá
mára az eddiginél nagyobb számú ösztöndíjas 
lehetőség biztosítása szükséges.

— a magyar geodéziai tudományos tevékenység 
nemzetközi elismertségének indokolt fokozása 
végett több figyelmet kell fordítani a tudo
mányos eredmények idegen nyelvű közzététe
lére (könyvkiadás fokozása, tanulmányok kül
földi megjelentetése stb.), és nemzetközi ren
dezvények magyarországi szervezésére,

— a nemzetközi tudományos kutatási eredmé
nyek megismerése, gyors hazai felhasználásuk, 
a hazai eredmények külföldi bemutatása és a 
nemzetközi szervezetekben újabb tisztségek 
megszerzése érdekében — népgazdaságunk je
lenlegi helyzetében is — lényegesen növelni 
szükséges a nemzetközi tudományos rendezvé
nyeken való részvételt és a külföldi szakfolyóira
tok megrendelésének lehetőségét. Biztosítani 
kell a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai 
Unió, illetve a Nemzetközi Földmérő Szövet
ség soron következő közgyűlésére a tisztségre 
esélyes magyar geodéták kiküldését.

K ö zlem én y ek
Az Országos Találmányi Hivatal, a Pénzügyminisz^ 
térium és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 

7001/1985. (SZK. 6.) számú irányelve

az újításokról szóló 10/1983. (V. 12.) MT sz. rende
letnek és a szolgálati találmányért járó díjazásról 
és a tanulmányokkal kapcsolatos egyes intézkedé
sekről szóló 11/1983. (V. 12.) MT sz. rendeletnek a 
közreműködésre vonatkozó rendelkezései egységes 

végrehajtására

A 10/1983. (V. 12.) MT sz. rendelet (a továbbiak
ban: Ur.) és a 11/1983. (V. 12.) MT sz. rendelet (a 
továbbiakban: Tr.) közreműködésre vonatkozó ren
delkezéseinek egységes végrehajtása érdekében — 
az érintett minisztériumokkal és országos hatáskörű 
szervekkel egyetértésben — a következő irányelvet 
adjuk ki:

1. Az Ur. 13. § (1) bekezdéséből és a Tr. 5. § (1) 
bekezdéséből az következik, hogy csak a munkaköri

kötelességet meghaladó mértékű olyan teljesítmény 
ismerhető el közreműködői tevékenységnek, amely 
az újítás hasznosítását vagy átadását, illetve a talál
mány értékesítését előmozdítja, segíti. Közreműkö
dői tevékenységnek minősülhet pl. a kiviteli terv
dokumentáció elkészítése, kísérleti munkákban való 
részvétel, mintadarab és prototípus, technológiai 
utasítás elkészítése, gyártás, illetve kivitelezés meg
szervezése. Nem minősül közreműködésnek az üzem
szerű gyártás, forgalomba hozatal keretében vég
zett munka.

Az a jogszabályi követelmény, hogy közremű
ködői tevékenységnek a munkaköri kötelességet 
meghaladó mértékű előmozdító, segítő teljesítmény 
ismerhető el, arra irányul, hogy a munkaköri feladat
ként, munkabérért végzett tevékenység ne minő
süljön közreműködői tevékenységnek egyedül azon 
az alapon, hogy kapcsolatban van a találmány ér
tékesítésének vagy az újítás hasznosításának, illetve 
átadásának termelési vagy kereskedelmi folyama
tával. Az ilyen jellegű tevékenységnek közreműkö
désként való elismerése esetén ugyanis közremű-r 
ködőnek minősülnének mindazok a dolgozók, akik 
munkaköri feladataikat teljesítve az újítás vagy ta
lálmány alapján valamely terméket gyártanak, 
vagy forgalomba hoznak.

2. Az Ur. 13. § (2) bekezdése és a Tr. 5. § (2) be
kezdése szerint a közreműködői díjat a munkaráfor
dítással arányosan kell megállapítani a szerződés
ben.

Ez az előírás azt jelenti, hogy a közreműködői 
díj konkrét munka ellenértéke — amely tehát füg
getlen a találmány vagy az újítás várható hasznos 
eredményétől —, az elvégzett munka alapján, a 
szerződésben foglaltaknak megfelelően jár.

Az elvégzendő közreműködői munka ellenérté
két az elvárt (becsült) teljesítménnyel arányosan 
kell az előzetesen megkötött szerződésben megálla
pítani. Ha az elvégzett közreműködői munka az el
várt (becsült) teljesítménytől olyan mértékben tér 
el, hogy ehhez képest a kikötött díj feltűnően arány
talan, a felek a szerződést megfelelően módosíthat
ják. Ennek során a közreműködői munka ered
ményessége (pl. ha kimutatható módon csökkentet
te a hasznosítás költségeit, gyorsította a bevezetést) 
a közreműködői díj módosításánál emelő tényező
ként vehető figyelembe.

3. Meg kell különböztetni a közreműködői mun
kától azt az esetet, ha valakinek a tevékenysége 
egyéni, alkotó jellegű továbbfejlesztésnek minősül.

Ebben az esetben a javaslattevő az Ur. 4. §-a 
alapján igényelheti a gazdálkodó szervezettől alkotó 
jellegű teljesítménye önálló újításként való elisme
rését.

4. A találmányokra vonatkozó közreműködési 
szabályokat (Tr. 5. §) az ehhez kapcsolódó pénzügyi 
rendelkezésekkel együtt alkalmazni lehet minden 
olyan esetben is, amikor a gazdálkodó szervezetnél 
a megfelelő külkereskedelmi előírások szerint kül
földitől vásárolt licenc és know-how hasznosításá
ban működnek közre.

Dr. Pusztai Gyula s. k. Madarasi Attila s. k.
az OTH elnöke pénzügyminisztériumi

államtitkár
Dr. Papp László s. k. 
az OMFB elnökhelyettese
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SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ-t, a szociológiai 
tudomány doktorát, az MTA Szociológiai Kutató 
Intézete igazgatóját,
60. születésnapja alkalmából a családszociológia és 
a szocialista életmód kutatása terén elért eredmé
nyeiért, tudománypolitikai és tudományszervező te
vékenységéért

MUNKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata 
kitüntetésben részesítette.

ELEKFI LÁSZLÓvt, a nyelvtudomány kandidátu
sát, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos 
főmunkatársát,
nyugállományba vonulása alkalmából, a nyelvtu
domány területén kifejtett több mint három évtize
des odaadó, lelkiismeretes kutatói tevékenységéért,
Dr. MAL1NSZKI LÁSZLÓNÉ-t,
az MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata, 
gazdasági igazgatóhelyettesét,

nyugállományba vonulása alkalmából nagy szakér
telemmel és kiválóan végzett gazdasági igazgatóhe
lyettesi munkájáért,
Dr. SALAMON ANTALNÉ-t,
az MTA-SOTE Egyesített Kutatási Szervezetek la
boratóriumi asszisztensét,
nyugállományba vonulása alkalmából több évtize
den át végzett kiemelkedő laboratóriumi assziszten
si munkájáért

MUNKA ÉRDEMREND e z ü s t  fokozata 
kitüntetésben részesítette.

REJTŐ ISTVÁN-t,
az MTA Központ Fizikai Kutató Intézete, Személy
zeti és Szociális Főosztály vezetőjét,

nyugállományba vonulása alkalmából hosszú idő 
óta végzett kiemelkedő, eredményes állami vezetői 
munkájáért, valamint a felszabadulás óta kifejtett 
áldozatkész politikai, közéleti tevékenységéért

ÁPRILIS NEGYEDIKÉ ÉRDEMREND
kitüntetésben részesítette.
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P á ly á z a t i  f e lh ív á s
AZ MTA KÖZPONTI ALAPJÁBÓL TÁMOGATOTT KUTATÁSOKRA

Az MTA főtitkára 1985. évben nyilvános pályázatot hirdet.
A pályázatok olyan kutatási témákra adhatók be — 2— 4 éves támogatási időtartamra —, amelyek 

az MTA által kiemelt kutatási feladatokhoz — MTA tárca- és tárcaközi programokhoz kapcsolódnak

— tudományosan nagy jelentőségű elméleti vagy gyakorlati kezdeményezések — közöttük egyéni 
kezdeményezések — megvalósítását segítik elő,

— űj tudományos irányzatok és módszerek kialakítására vagy meghonosítására irányulnak,

— előre nem tervezhető, aktuálisan felmerülő szükségleteket kielégítő „hézagpótló” kutatások

— különböző — politikai, gazdasági — döntések tudományos megalapozását szolgálják.

A kutatások anyagi támogatása az MTA Központi Kutatási Alapjából történik. Pályázatot nyújthat be 
bármely, a témák kutatásához megfelelő feltételekkel rendelkező kutatóhely vezetője. Kutatók egyénileg 
vagy csoportosan is pályázhatnak, de mellékelniök kell a kutatóhely vezetőjének véleményét és nyilatkozatát 
arról, hogy a kutatáshoz szükséges feltételek a kutatóhelyen biztosítottak-e.

A pályázat benyújtására „Pályázati Űrlap” szolgál, amely az MTA Kutatásszervezési Intézet Központi 
Kutatási Alap Irodától (Bp. V. Münnich F. u. 18. tel.: 313-975) szerezhető be. Az MTA tárca- és tárcaközi 
programok jegyzéke 1985. szeptember 1-től az Irodában megtekinthető. Ugyanide kell benyújtani a kitöltött 
pályázati űrlapot 3 példányban.

A pályázatok benyújtási határideje 1985. szeptember 30.- (A határidő után beérkező pályázatok 
elbírálásra nem kerül sor).

Az MTA-KSZI Központi Kutatási Alap Iroda 1985. december 31-ig értesíti a pályázókat a főtitkári 
döntésekről, egyidejűleg felszólítja a nyerteseket a szerződések megkötésére és gondoskodik a támogatást 
nyert témák mielőbbi nyilvánosságra hozataláról.

Magyar Tudományos Akadémia
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A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala pályázatot hirdet az alábbi kutatóintézeti 
igazgatói munkakörök betöltésére 1986. január 1-i 
hatállyal:

MTA Atommag Kutató Intézete Debrecen
MTA Állatorvostudományi Kutató

Intézete Budapest
MTA Balatoni Limnológiai Kutató

Intézete Tihany
MTA Ökológiai és Botanikai Kutató

Intézete Vácrátót
MTA Csillagászati Kutató Intézete Budapest
MTA Földrajztudományi Kutató

Intézete Budapest
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató

Intézete Sopron
MTA Kísérleti Orvostudományi

Kutató Intézete Budapest
MTA Központi Fizikai Kutató Inté

zete főigazgatóhelyettesi munka
kör Budapest

MTA KFKI Mikroelektronikai Ku
tató Intézete Budapest

MTA KFKI Részecske- és Magfizikai
Kutató Intézete Budapest

MTA KFKI Szilárdtest Kutató In
tézete Budapest

MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete Martonvásár 
MTA Műszaki Fizikai Kutató Inté

zete Budapest
MTA Műszaki Kémiai Kutató Inté

zete Veszprém
MTA Számítástechnikai és Automa

tizálási Kutató Intézete Budapest
MTA Szegedi Biológiai Központ

Növényélettani Intézete Szeged
MTA Szegedi Biológiai Központ

Biofizikai Intézete Szeged
MTA Szegedi Biológiai Központ

Enzimológiai Intézete Budapest
MTATermészettudományi Kutatóla

boratóriumai Szervetlen Kémiai 
Kutatólaboratóriuma Budapest

MTATermészettudományi Kutató
laboratóriumai Geokémiai Kuta
tólaboratóriuma Budapest

MTATermészettudományi Kutató
laboratóriumai Kristályfizikai 
Kutatólaboratóriuma Budapest

MTA Állam-: és Jogtudományi Inté
zete Budapest

MTA Filozófiai Intézete Budapest
MTA Ipargazdaságtani Kutatócso

portja Budapest
MTA Közgazdaságtudományi Inté

zete Budapest

MTA Művészettörténeti Kutatócso
portja Budapest

MTA Néprajzi Kutatócsoportja Budapest
MTA Pszichológia' Intézete Budapest
MTA Régészeti Intézete Budapest
MTA Történettudományi Intézete Budapest

A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 
tudományos fokozat;

— kimagasló, nemzetközileg is elismert ered
mények a megpályázott intézet profiljának 
megfelelő kutatások valamely területén;

— kutatóintézet, vagy nagyobb kutatási egy
ség vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázónak az intézet tudományos prog
ramjának megvalósítására vonatkozó kon
cepcióját;

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besoro
lásának, beosztásának és fizetésének megje
lölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka 
eredményeinek az ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 
pontos bibliográfiai jegyzékét;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését.

A páyázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot két példányban;
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági er

kölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 

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

Az intézeti igazgató besorolására vonatkozóan a 
23/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezés, vala
mint a 10/1984. (A.K.10) MTA-F. számú főtitkári 
utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA Főtitkárához címezve, 
az MTA Központi Hivatala Személyzeti Főosztá
lyához (1051 Budapest, Münnich Ferenc u. 7.) 
1985. szeptember 30-ig kell benyújtani.

a Személyzeti Főosztály vezetője
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FOGADÓÓRÁK

BerendT. Iván, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke minden hétfőn 16 — 17,30 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.
A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak más 
időpontokban is rendelkezésére áll.

Igazgatási és Jogi Főosztály

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia fő
titkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között — bár
mely 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

AZ AKADÉMIAI KIADÓ KÖZLEMÉNYE

A tudományos fokozatok és tudományos minősítés, továbbá a tudományos továbbképzés 
rendszerét átfogó jogi szabályozás korszerűsítette. A Tudományos Minősítő Bizottság közzétette 
az új jogszabályok, szabályzások és tudnivalók egységes gyűjteményét A tudományos tovább
képzés és a tudományos minősítés szabályai című kiadványában.

A kiadvány ára 80,— Ft.

Megrendelhető vagy megvásárolható az Akadémiai Könyvesboltban
BUDAPEST V. Váci u 22.
1052
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J o g sza b á ly o k
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 

5/1985. (A. K. 11.) MTA—F sz.

u t a s í t á s a
a saját személygépkocsi hivatalos célú használatáért 

átalánytérítésben részesíthető munkakörökről

A dolgozók belföldi hivatalos kiküldetése, illető
leg külszolgálata, valamint áthelyezése alkalmával 
felszámítható költségek megtérítéséről szóló 33/1951. 
(I. 31.) MT számú rendelet (a továbbiakban: R), 
20/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján — az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal 
elnökével egyetértésben — a következő utasítást 
adom ki.

1. §
Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Tudomá

nyos Akadémia Központi Hivatalára és a felügyelete 
alá tartozó valamennyi kutatóintézetre, kutatóköz
pontra, támogatott kutatóhelyre és egyéb költség- 
vetési szervre, valamint vállalatra és leányválla
latra.

2- §

(1) A saját személygépkocsi folyamatos vagy rend
szeres hivatalos célú használatáért átalány 
fizetését
a) a mellékletben felsorolt munkakörökben dol

gozónak, valamint
b) a besorolás szerint vezetőnek minősülő, de 

munkakörét beosztott nélkül ellátó dolgozó 
(R. 20/A §) részére

az alapvető munkáltatói jogokat gyakorló vezető 
engedélyezheti.
(2) A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 

alatt álló vállalatoknál és leányvállalatoknál a 
vállalat tevékenységi köre szerint illetékes ága
zati miniszter által meghatározott munkakörben 
fizethető átalány.

3- §

Átalánytérítés akkor engedélyezhető, ha
a) a dolgozónak a napi munkaidőn belül rend

szeresen több, egymástól távoleső munka
helyen (telephelyen, létesítménynél stb.) kell 
munkát végeznie, vagy

b) a munka jellege megköveteli a gyakori hely- 
változtatást, illetőleg

c) a munkahely eléréséhez, a munka végzéséhez 
szükséges eszközök szállításához üzemi gép
jármű nem áll rendelkezésre, vagy üzemi 
szállítóeszközzel a munkahelyek elérése nem 
gazdaságos.

4- §

A Mezőgazdasági Kutató Intézetnél, valamint a 
Mezőgazdasági Kutató Intézet Kísérleti Gazdasá
gánál — tekintettel az idényszerü tevékenysé
gükre — az átalánytérítés alapjául szolgáló kilo
méter — a kollektív szerződésben, munkaügyi sza
bályzatban megjelölt munkakörök szerint — éves 
szinten is meghatározható.

5 -  §

(1) Amennyiben a saját személygépkocsi rendszeres 
használata csak meghatározott ideig szükséges, 
átalánytérítést csak erre az időtartamra lehet 
megállapítani.

(2) Az átalány folyósítását meg kell szüntetni, ha a 
dolgozó munkaköre megváltozik, illetve saját 
személygépkocsi rendszeres használata szükség
telenné válik.

6- §

Az átalánytérítésre jogosult dolgozó köteles a 
megtett utakról folyamatos és tételes nyilvántartást 
vezetni, amelyet az ellenőrzést végző szervnek 
— felhívásra — be kell mutatni.

7. §

A belső ellenőrzés keretében rendszeresen vizs
gálni kell a saját személygépkocsi hivatalos haszná
latát, valamint az átalánydíj megállapításának és 
folyósításának rendszerét.

8- §
Ez az utasítás 1985. július 1-én lép hatályba, 

egyidejűleg a saját tulajdonú személygépkocsi 
hivatalos használatáért átalánytérítésben részesít
hető munkakörökről szóló 3/1982. számú hivatal- 
vezetői szabályozás hatályát veszti.

Láng István s. k.
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Melléklet a 5./1985. (A. K. 11.) M T A -F  sz. utasításhoz
Átalánytérítésben részesíthető munkakörök

F E O R
s z á m a A  m u n k a k ö r  m e g n e v e z é s e

2 1 3 -2 -9 9 Gépésztechnikus (termelési, kutatási és egyéb feladatokat
207 - 0  -0 3 Gyártás előkészítő ellátó, továbbá irányító (koordináló)
207 - 0  -0 6 Termeltetési felügyelő dolgozók)
2 7 1 -9 -0 1 Kutatásszervező (természettudomány)
2 0 7 -4 -0 1 Műszaki koordinátor
2 7 3 -1 -9 9 Fizikusok } (paksi atomerőműbiztonsági berendezéseivel
2 1 3 -3 -9 9 Villamosipari technikusok | összefüggő kutatások koordinátorai)
2 2 7 -8 -9 9 Jogi képviseletet ellátó dolgozó, jogtanácsos
2 2 3 -1 -0 1 Igazgatási és jogi, szervezési feladatokat

ellátó (főmunkatárs, főelőadó)
2 1 0 -0 -0 1 Találmányi, iparjogvédelmi és szabadalmi munka

köröket összefogó jogász
2 0 5 -1 -9 9 Kutató állatorvos
2 0 1 -3 -9 9 Általános állatorvos
205 - 2  -01 Növénytermesztési kutató
2 0 5 -2 -0 2 Állattenyésztési kutató
2 0 5 -2 -9 9 Mezőgazdasági kutató
206 - 6  -9 9 Mezőgazdasági szakértő, szaktanácsadó
2 3 2 -7 -9 9 Gazdasági szakértő és gazdasági tanácsadó
206 -  5 -01 Gazdasági és műszaki tanácsadó (ellenőr)
206 - 5  -  99 Műszaki tanácsadó (ellenőr)
2 1 0 -9 -9 9 Műszaki munkakör (egyéb műszaki munkakörök)
1 1 1 -9 -0 5 Általános gyengeáramú műszerész
1 1 1 -9 -9 9 Elektroműszerész (általános)
1 1 0 -0 -0 6 Finommechanikai karbantartó és szervízműszerész
2 0 1 -5 -0 2 Üzemmérnökök szervizesek (villamos- és gépészmérnök)
2 1 1 -4 -9 9 Villamosmérnök szervizes
2 1 1 -3 -9 9 Gépészmérnök szervizes
2 2 3 -1 -0 2 Közgazdasági, pénzügyi helyszíni irányítók, 

szervezők, revizorok
2 2 3 -1 -9 9 Műszaki üzemeltetés helyszíni ellenőrzése, továbbá

anyagkészlet felhasználás ellenőrzése, 
valamint helyszíni művezetés

(csoportvezető, főmunkatárs, főelőadó, előadó)

243 - 9  -9 9 Anyagbeszerző
284 - 2  -01 Gondnok és üzemeltetési vezető (gondnokság vezetője)
1 9 4 -0 -0 5 Gondnok (fizikai)
2 4 3 -9 -0 1 Anyagellátási dolgozó
248 - 0  -9 9 Raktárvezető, raktáros (szellemi)
1 9 4 -0 -0 2 Őr (mezőőr)

Javaslat az elnökség 1985. II. félévi munkatervére

Az MTA elnöke írásos javaslatot terjesztett elő 
az Elnökség 1985. II. félévi munkatervére. Az elő
terjesztés bevezetője összefoglalja azokat a szem
pontokat, amelyek szükségessé tették, hogy az 
elnökségi ülések tárgyköreinek súlypontjai és ará
nyai némileg módosuljanak. Szóbeli kiegészítőjében *

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

az előterjesztő jelezte azt is, hogy az írásbeli javas
latot bizonyos pontokon máris módosítani kell.

Az Elnökség a javaslat elvi megállapításaival és 
konkrét munkatervi pontjaival egyetértett.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
illetékes miniszterhelyettesének megbízásából az 
Agrártudományok Osztályának elnökhelyettese kö
zölte: a MÉM az Elnökség kívánságától függően fog
ja. Az állatorvostudományi kutatások helyzete és 
feladatai c. előterjesztésről folyó tárgyalás helyét 
kijelölni. Ha az Elnökség félnaposra tervezné az 
ülést, akkor annak helyéül az Állatorvostudományi

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1985. július 2-i ülésről
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Egyetemet ajánlja; ha viszont egész napos ülést 
tervez az Elnökség, célszerű lenne azt a Bábolnai 
Állami Gazdaságban megtartani.

Az Elnökség egyhangúlag az egész napos ülés 
mellett döntött, s köszönettel elfogadja a MÉM 
meghívását a Bábolnai Állami Gazdaságba.

A Művelődési Minisztérium képviselője közölte, 
hogy a tárca is szükségesnek tartja a novemberi 
ülés első napirendi pontjaként előirányzott előter
jesztés megtárgyalását, s kész annak kidolgozásában 
az Akadémiával együttműködni.

Az Elnökség 3211985. számú határozata 
Az Elnökség 1985. II. félévi munkaterve 

I.

Szeptember

1. Az állatorvostudományi kutatások helyzete 
és feladatai

Előterjesztő: Mészáros János r. tag, az 
MTA-MÉM Állatorvostudományi Bizottság 
elnöke

2. A Magyar Tudományos Akadémia kutatás
irányító rendszerének továbbfejlesztése különös 
tekintettel az alapkutatásokra

Előterjesztő: Márta Ferenc, alelnök, az alk. 
biz. elnöke; Kulcsár Kálmán, főtitkár h., az 
alkalmi biz. elnökhelyettese

3. Különfélék
a) Politikai tájékoztató
b) Az elnökségi állandó bizottságok és az aka

démiai területi bizottságok összetételének 
jóváhagyása
Előterjesztő: az MTA elnöke

c) Javaslat az 1986. évi közgyűlésen elhangzó 
központi tudományos előadás témájára 
Előterjesztő: az MTA elnöke

d) Javaslat elnökségi alkalmi bizottságok kikül
désére:
— az MTA alapszabályának és testületi 

ügyrendjének felülvizsgálata céljából
— az akadémiai folyóiratok színvonalának 

emelését szolgáló intézkedések hatásának 
felmérése céljából

— ,,A VI1. ötéves terv előzetes javaslata” 
c. előterjesztés véleményezése céljából

— a „Geofizika tudomány helyzete” c. jelen
tés elkészítése céljából

— „Az Akadémia feladatai a biotechnológia 
hazai fejlesztésében” c. jelentés elkészí
tése céljából

Előterjesztő: az MTA elnöke
e) Tájékoztatók
f )  Egyebek

Október
1. A VI1. ötéves népgazdasági terv előzetes 

javaslata
Előterjesztő: az OT államtitkára, 
az alkalmi bizottság elnöke

2. Javaslat az akadémiai kutatóhálózat fejlesz
tési elgondolásaira a VII. ötéves terv időszakában

Előterjesztő: az MTA főtitkára
3. Különfélék
a) Tájékoztatók
b) Egyebek

November

1. A Művelődési Minisztériummal való együtt
működés tervezete

Előterjesztő: az MTA elnöke
2. A testületek szerepe a tudományos minősítés

ben
Előterjesztő: az MTA elnöke

3. Az Akadémia tudományos-szellemi hatásának 
erősítése (Javaslat az akadémiai központi előadások, 
ankétok, kerekasztal-konferenciák, elnökségi klub
délutánok 1985—86. évi témáira)

Előterjesztő: az MTA elnöke

4. Különfélék
a) Politikai tájékoztató
b) Az Akadémia feladatai a biotechnológia ha

zai fejlesztésében
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

c) A Tudományos Minősítő Bizottság ügyrend
jének jóváhagyása
Előterjesztő: aTMB elnöke

d) Javaslat az Akadémia 1986. évi közgyűlésé
nek jellegére és szervezeti rendjére 
Előterjesztő: az MTA elnöke

e) Előterjesztés akadémiai tagnak egyik tudo
mányos osztályból a másikba történő átso
rolására
Előterjesztő: az MTA elnöke

f )  Tájékoztatás az „Értekezések, emlékezések” 
c. kiadványsorozatról
Előterjesztő: a KSZI igazgatója

g) Tájékoztatók
h) Egyebek

December

1. A tudományos könyv- és folyóiratkiadás 
helyzetének megvizsgálásáról és a helyzet javítását 
szolgáló intézkedésekről szóló előterjesztés tervezete

Előterjesztő: az Akadémiai Kiadó és Nyomda 
főigazgatója

2. Tájékoztató az akadémiai folyóiratok színvo
nalának emelését szolgáló intézkedések hatásáról

Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke
3. Különfélék
a) Jelentés a „Geofizika tudomány helyzetéről” 

Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke
b) Javaslat az Elnökség 1986. I. félévi munka

tervére
Előterjesztő: az MTA elnöke

c) Tájékoztatók
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d) Egyebek
Az Elnökség felhatalmazza elnökét, hogy a mun

katerven — szükség szerint — változtatásokat hajt
son végre.

ELŐTERJESZTÉS

A területi Akadémiai bizottságok, más elnökségi 
bizottságok, valamint a tárcákkal közös bizottságok 

elnökeinek megbízatásáról

A területi és más elnökségi bizottságok (ideértve 
a közös bizottságokat is) megbízatása a közgyűléssel 
lejárt, szükséges tehát újjáválasztásuk.

Az MTA elnöke írásos javaslatot terjesztett elő 
arról, hogy milyen elnökségi bizottságok működje
nek az 1985—1990. évek közötti időszakban, s kik 
legyenek e bizottságok elnökei.

Az előterjesztés feletti vitában több kiegészítő 
javaslatot tettek. Javasolták, hogy legyen közös 
bizottsága az Országos Környezet- és Természetvé
delmi hivatalnak és az Akadémiának, a Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek Szövetségének és 
az Akadémiának is. Ajánlás történt arra, hogy léte
süljön elnökségi bizottság interdiszciplináris jelleggel 
a számítástechnika területén.

Az előterjesztő válaszolt a felmerült kérdésekre 
és javaslatokra.

Ezt követően az Elnökség — miután nem kívánt 
titkosan szavazni — nyílt szavazással egyhangúlag 
elfogadta az írásban előterjesztett javaslatot.

Az Elnökség 3311985. számú határozata

I. Az Elnökség az 1990. évi közgyűlésig terjedő 
időszakban a következő területi és más elnökségi 
bizottságokat kívánja működtetni az alábbiakban 
felsorolt bizottsági elnökök vezetésével:

1 .Területi Bizottságok:

1.1. Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB)
elnök: Bognár Rezső, az MTA rendes tagja

1.2. Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB)
elnök: Zambó János, az MTA rendes tagja

1.3. Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB)
elnök: Flerkó Béla, az MTA rendes tagja

1.4. Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB)
elnök: Grasselly Gyula, az MTA rendes
tagja

1.5. Veszprémi Akadémiai Bizottság (VeAB)
elnök: Salánki János, az MTA levelező tag
ja

2. Funkcionális bizottságok:

2.1. Köznevelési bizottság
elnök: Szentágothai János, az MTA rendes 
tagja

2.2. Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
elnök: Márta Ferenc, alelnök, az MTA 
rendes tagja

2.3. Szociális Bizottság
elnök: Ujfalussy József, alelnök, az MTA 
rendes tagja

2.4. Alelnöki osztályközi bizottságok
elnökeik az alelnökök

3. Közös bizottságok:

3.1. Magyar—Szovjet Társadalomtudományi
Együttműködési Bizottság
elnök: Pach Zsigmond Pál, az MTA rendes
tagja

3.2. MTA-OVH Vízügyi Bizottság
elnök: Cselőtei László, az MTA rendes 
tagja

I I .  4. Az Elnökség felkéri az elnökségi bizottsá
gok elnökeit, hogy — megfelelő konzultáció után 
— augusztus 31-ig terjesszék az Akadémia elnöké
hez az általuk vezetett bizottság teljes személyi 
összetételére vonatkozó javaslatukat, amelyről a 
szeptemberi elnökségi ülés határoz.

III. 5. Az Elnökség a jövőben alkalmi bizottsá
gok segítségével kíván foglalkozni, mindazokkal a 
kérdésekkel, amelyekkel eddig az Interdiszcipliná
ris Probléma Bizottság foglalkozott, amelynek 
feladatköre megszűnvén, a Bizottság valamennyi 
tagjának köszönetét fejezi ki áldozatkész és ered
ményes munkájáért.

ELŐTERJESZTÉS
Választott elnökségi tagok kooptálására

Az MTA elnöke — miután megüresedett két 
elnökségi választott tagsági hely — Írásos javasla
tot terjesztett elő a megüresedett két hely kooptá- 
lással történő betöltésére.

A IX. Osztály részéről kiegészítő javaslat 
hangzott el. Egy felszólaló pedig indítványozta, 
hogy ne történjék utalás a javaslatba hozott szemé
lyek korábbi funkciójára, mert ez nem kívánatos 
precedenst teremtene.

A javaslatról az Elnökség titkosan szavazott.
A szavazatok összeszámlálására az alábbi össze

tételű bizottság küldetett ki: Csurgay Árpád, 
Mócsy András, Vámos Tibor.

A megejtett titkos szavazás eredménye:
A szavazásra jogosultak száma: 23
A leadott érvényes szavazatok száma: 23
Az érvényes szavazatok megoszlása:

Igen Nem Tartózkodom

Somos András 20 — 3
Polinszky Károly 16 2 5
Kovács István 2 — —

Az Elnökség 3411985. számú határozata

Az Elnökség a két választott elnökségi tagsági 
hely megüresedése folytán — az Alapszabály 13. 
§-ának (3) bekezdését alkalmazva — a legközelebbi
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közgyűlésig tagjai sorába kooptálja Somos Andrást, 
az MTA rendes tagját és Polinszky Károlyt, az 
MTA rendes tagját:

ELŐTERJESZTÉS

Az Elnökséghez közvetlenül tartozó, nem kormány
zati nemzetközi tudományos szervezetek tagságáról

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 1984. 
december 18-i ülésén foglalkozott az MTA felügye
lete alá tartozó (nem kormányzati) nemzetközi 
tudományos szervezetek (NTSZ) tevékenységével. 
Az MTA illetékes alelnöke az akkor elfogadott aján
lásokkal összhangban javaslatot terjesztett elő 
azokról az NTSZ-ekről, amelyeket a továbbiakban 
is az Elnökség felügyelete alá kívánatos vonni.

Az előterjesztéshez két módosító észrevételt 
tettek, amelyeket az Elnökség elfogadott.

Az Elnökség 3511985. számú határozata

1. Az Elnökség az előterjesztésben foglaltakat jóvá
hagyólag tudomásul veszi:

2. Megállapítja, hogy az Elnökséghez közvetlenül 
tartozó magyar nemzeti bizottságok, illetve tag
ságok a következők:
— International Council of Scientific Unions 

(ICSU)
magyar nemzeti bizottsága 
Elnök: Tigyi József, rendes tag 
Titkár: Quittner János, főosztályvezető-helyet
tes

— PUGWASH Conferences on Sciences and 
World Affairs
magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Berényi Dénes, rendes tag
Titkár: Valki László, az állam- és jogtud. kand.

— Union Académique Internationale (UAI)
Az MTA képviselője: Harmatta János, rendes 
tag

— Conseil International de la Philosophie et des 
Sciences Humaines (C1PSH)
Az MTA képviselője: Harmatta János, akadé
mikus

— International Federation of Documentation 
(FID)
Kollektív tag: az MTA Könyvtára

— International Physicians for the Prevention 
of Nuclear War (IPPNW), Hungarian Group 
Ügyv. elnök: Hollán Zsuzsa, rendes tag 
Titkár: Farsang Csaba, az orvostud. doktora

Varga Tibor, az orvostud. kand.
— Club of Rome

Egyéni tag: Bognár József, rendes tag; Szent- 
ágothai János, rendes tag

— Académie Européenne des Sciences, des Arts 
et des Lettres (AESAL)
Egyéni tag: Nagy Péter, rendes tag 

Szentágothai János, rendes tag 
Szőkefalvy-Nagy Béla, rendes tag 
Lovas István, lev. tag

3. Az Elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a 
PUGWASH és az 1CSU magyar nemzeti bizott
ságok tagjaira vonatkozó személyi javaslatokban 
döntsön.

ELŐTERJESZTÉS

A Tudós Klub Tanácsa tagjainak és titkárának 
megbízására

A Tudós Klub Tanácsa tagjainak és titkárának 
a 23/1980. számú elnökségi határozaton alapuló 
megbízatása lejárván, az MTA elnöke javaslatot 
terjesztett elő új megbízások kiadására.

Az Elnökség a javaslatot elfogadta.

Az Elnökség 36/1985. számú határozata

Az Elnökség köszönetét fejezi ki a Klub Tanács 
a volt tagjainak és titkárának az elmúlt 5 évben 
végzett munkájukért; egyidejűleg megbízza. 1990. 
június 30-ig terjedő hatállyal

a Klub Tanács tagjaiul:
Ádám Györgyöt, az MTA rendes tagját, 
Szentágothai Jánost, az MTA rendes tagját, 
Ujfalussy Józsefet, az MTA rendes tagját,

a Klub titkárául pedig
Krammer Kornélnét, a Tudós Klub gazdasági 
vezetőjét.

ELŐTERJESZTÉS

Az 1985. évi Akadémiai Almanach megjelentetésére

Az Elnökség ez év februárjában új akadémiai 
Almanach megjelentetését határozta el. Határo
zata szerint ennek tükröznie kell az 1985. évi köz
gyűlés után kialakult helyzetet, és szerkesztése 
során hasznosítani kell a korábbi Almanachok ösz- 
szeállításával és kiadásával kapcsolatos tapasztala
tokat. (5/1985. sz. ein. hat.)

Az új Almanach szerkesztésére kiküldött alkalmi 
bizottság elnöke — az eddigi konzultációk eredmé
nyeként — előterjesztésében olyan ajánlásokat fog
lal össze, amelyek az 1980. évi Almanachnál érvé
nyesített szerkesztési elvek módosítására vonatkoz
nak, továbbá javaslatokat tesz az új Almanach szer
kezeti felépítésére és a kiadásával kapcsolatos aktu
ális teendőkre.

A vitában elhangzott olyan javaslat, hogy a 
kandidátusokat ki kellene hagyni az Almanachból. 
A hozzászólók többsége azonban a korábbi gyakor
lat fenntartása mellett foglalt állást. Hangsúlyoz
ták azt is, hogy törekedni kell a munkálatok minél 
gyorsabb végzésére és az Almanach mielőbbi — 
lehetőleg még ez évben történő-megjelentetésére.

Az Elnökség 37/1985. számú határozata
1. Az Elnökség megállapítja, hogy az 1980-ban 

megjelent Almanach szerkezetében megfelel a kö
vetelményeknek, így célszerű az új Almanach-nak 
az adott tematika szerinti összeállítása, amely a 
következő részeket tartalmazza:
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1.1. Bevezetőként
— az Akadémiáról szóló törvényerejű rendelet
— az Akadémia Alapszabályai
— az akadémiai díjak, kitüntetések és jutalmak 

(a tudományos osztályok által kezelt díjakra 
és alapítványokra is kiterjedően);

1.2.1. rész: Az Akadémia tagjai és tudományos 
testületéi

1. fejezet: Az Akadémia rendes, levelező és tisz
teleti tagjai (a mellékletben szereplő adatok
nak megfelelően)

2. fejezet: Elnökség,
Elnökségi bizottságok,
Akadémiai és főhatósági közös bizottságok

3. fejezet: Az Akadémia tudományos osztályai 
(osztályonként a fő-, illetve szakbizottságok, 
az al-, illetve munkabizottságok, munkacso
portok, munkaközösségek, komplex bizottsá
gok, vegyesbizottságok, nem kormányzati 
nemzetközi tudományos szervezetek magyar 
nemzeti bizottságai, tudományos társaságok). 
Az érdekelt tudományos osztályok közvetle
nül állapodnak meg abban, hogy az osztály
közi, ill. komplex bizottságok melyik osztály 
bizottságai között szerepeljenek.

4. Az Akadémia elnökei és főtitkárai az alapítás 
óta
Az Akadémia 1950 óta elhunyt tagjai

1.3. II. rész: Az Akadémia Központi Hivatala és 
az akadémiai intézmények

1. fejezet: Az Akadémia Központi Hivatala 
Az MTA főtitkárának tanácsadó szervei 
Szakigazgatási bizottságok

2. fejezet: Az Akadémia kutatóhelyei (az előter
jesztés B) része 3. pontjában megfogalmazot
tak szerint)

3. fejezet: Az Akadémia egyéb intézményei
1.4. III. rész: Folyóiratkiadás
— az Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat 

Kiadói Tanácsa
— az Akadémia folyóiratai
— az Akadémia által támogatott egyesületi és 

társulati folyóiratok
— az Akadémiai Kiadó által megjelentetett 

nem akadémiai folyóiratok

1.5. IV. rész: A tudományos minősités adatai
— A tudományos fokozatokról és a tudományos 

minősítésről szóló törvényerejű rendelet és 
kormányrendeletek

— A Tudományos Minősítő Bizottság
— A TMB szakbizottságai
— A tudományok doktorai és kandidátusai

1.6. V. rész: Tudománypolitikai Bizottság 
Társadalomtudományi Koordinációs Bizott
ság
Nemzetközi Kutatási Fejlesztési Kapcsolatok 
Koordináló Bizottság 
Országos Kutatási Nagyműszer Bizottság 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
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1.7. VI. rész: Az ország fontosabb kutatóhelyei
— Tudományos kutatóintézmények
— Felsőoktatási intézmények

Egyetemek
Főiskolákl

— Országos jellegű tudományos és szakkönyv
tárak

— Levéltárak
— Múzeumok

1.8. VII. rész: Tudományos egyesületek, illetve 
társaságok

(— a MTA-hoz tartozó tudományos társaságok
— a MTESz és tagegyesületei
— a MOTESz és tagegyesületei
— egyéb tudományos társaságok)
— Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1.9. Névmutató

2. Az Elnökség fontosnak tartja, hogy a kiad
vány jól kezelhető és tetszetős legyen. Számolva a 
megnövekedett ívterjedelemmel, az új Almanach 
kiadását A/5-ös formában határozza el.

3. Az Elnökség felkéri az Akadémiai Kiadó és 
Nyomda főigazgatóját, gondoskodjék az új Alma
nach — lehetőleg ez év végéig történő — megjelen
tetéséről, s az ehhez szükséges szerződést kösse meg. 
Ajánlja, hogy az Almanach szerkesztésével Geren
csér Emilnét, a Tudományos Testületi Titkárság 
főelőadóját bízza meg. Egyben felkéri a szerkesztő- 
bizottságot, hogy a szerkesztés munkáját kísérje 
figyelemmel, adja meg az esetleg szükségessé váló 
segítséget, és a kézirat nyomdába adása előtt elle
nőrizze, hogy a jelen határozatba foglalt alapelveket 
a szerkesztés során sikerült-e maradéktalanul ér
vényre juttatni.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi:

1. az 1985. május 28-i ülés óta eltelt időszak leg
fontosabb eseményeiről szóló írásos beszámolót;

2. az MTA—Svéd Humán- és Társadalomtudo
mányi Kutatási Tanács közötti tudományos együtt
működési megállapodás aláírásáról szóló írásos tájé
koztató;

3. az MTA Központi Kutatási Alapból meghir
detni tervezett pályázatról szóló írásos tájékoztatót 
azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje 
1985. szeptember 30-ra módosul;

4. a Magyar Tudományos Akadémia és a Mol- 
dáv SzSzK Tudományos Akadémiája közötti együtt
működési megállapodás aláírásáról szóló írásos tájé
koztatót;

5. az elnök szóbeli tájékoztatóját a GNV-anya- 
gok véleményezéséről, valamint az ipari miniszter 
felkéréséről az iparpolitika 5 éves koncepciójának 
véleményezése tárgyában.

Berend T. Iván s. k.
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Melléklet
a 37/1985. sz. ein. hat.-hoz 

JAVASLAT

Az 1985. évi akadémiai Almanach-ban megjelenő 
akadémiai tagok személyi adatainak összeállításához

1. Név, születési hely, év, hó, nap
2. Az akadémiai levelező és rendes taggá választás 

éve — osztálya
3. A művelt tudományterület megnevezése
4. Munkahelyi (egyetemi, intézeti, vállalati stb.) 

beosztása
5. A Magyar Tudományos Akadémia keretében 

betöltött tisztségek (Elnökségben, elnökségi bi
zottságokban, tudományos osztályokban, illetve 
tudományos bizottságokban, a TMB keretében, 
tudományos társaságokban, szerkesztőbizottsá
gokban)

6 Nem akadémiai tudományos társaságokban vál
lalt tisztségek

7. Nemzetközi tudományos szervezetekben betöl
tött tisztségek (külföldi tudományos akadémiai 
tagságok, nem kormányközi tudományos szerve
zetek magyar nemzeti bizottságaiban, egyéb kül
földi tudományos szervezetekben betöltött tag
ságok)

8. Kitüntetések
(állami és tudományos elismerések:
— állami kitüntetéseknél a Munkaérdemrend 

különböző fokozatai és annál magasabb kitün
tetések;

— tudományos kitüntetéseknél
hazai tudományos szervezetek olyan elisme
rései, amelyet kifejezetten a tudományt magas 
színvonalon művelők tevékenységének elisme
réséül alapítottak;
külföldi tudományos szervezetek olyan elis
merései, amelyeknek tudományos értéke meg
egyezik a hazai kitüntetéseknél szükséges 
követelményekkel)

9. Postacím és munkahelyi telefonszám

Ajánlás: az adatok bekérésénél ne legyen túl szigorú 
a korlátozás (pl. a különféle kitüntetések vagy 
tagságok esetében); helyesebb, ha a már bekül
dött adatok birtokában kerül mérlegelésre a 
közlésre érdemes adatok kiválasztása.

K ö zlem én y ek

A Központi Statisztikai Hivatal 
8004/1985. (S. K. 7.) KSH számú

t á j é k o z t a t ó j a
a tanfolyami szakoktatásra vonatkozó 

statisztikai adatszolgáltatás módosításáról

A Központi Statisztikai Hivatal, az érdekelt 
főhatóságok észrevételeit is figyelembe véve átala
kította a tanfolyami szakoktatásra vonatkozó adat- 
gyűjtési rendszerét.

Az 1985-től bevezetésre kerülő „Jelentés az 
19. .119.. tanévi tanfolyami szakoktatásról” című 
beszámolójelentést a KSH elnöke 270656/1984. sz 
alatt rendelte el. Ezzel egyidejűleg a 270656/1979. 
számmal elrendelt kérdőív, valamint az ezt követő 
270656/1983. számú kiegészítő kitöltési utasítás 
érvényét veszti, és az 1985. évtől az adatszolgálta
táshoz nem használható fel. Jelen tájékoztató köz
zétételével egyidejűleg a 8008/1983. (S. K. 3.) KSH 
számú tájékoztatót visszavonjuk.

Az új tanfolyami szakoktatási kérdőív és utasí
tás mintapéldányát az érintett szervek megkapták. 
Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges kér
dőívek a Statisztikai Kiadó Vállalattól (Postacím: 
1300 Budapest, Pf.: 99.) levélben igényelhetők.

Az adatszolgáltatás rendjét az adatszolgáltatók 
körét és a kérdőív kitöltésének tartalmi követelmé
nyeit az utasítás részletesen tartalmazza. Az adat
szolgáltatás teljességéért, a kérdőívek begyűjtéséért 
és határidőre történő továbbításáért az érintett 
minisztériumok, országos hatáskörű szervek, érdek- 
képviseleti és társadalmi szervek felelősek.

Vukovich György dr. s. k.
a Központi Statisztikai Hivatal 

Társadalmi Statisztikai 
Főosztályának vezetője
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Mintapéldány

a tanfolyami szakoktatásról szóló kérdőívek kitöltéséhez

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatgyűjtést
Kulturálisstatisztikai Osztály a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

27 0656/84. sz. alatt rendelte el

JELENTÉS
az 19.. . / 19 . .. tanévi tanfolyami szakoktatásról 

(Az 19 . . .  október 16. és 19 . . .  október 15. között befejezett, 
illetve folyamatban levő tanfolyamokadatai)

Az adatszolgáltatás kötelező 1 Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás 
büntetendő, illetve szabálysértési rendelkezésekbe ütközik.

Adatszolgáltató: Minden szakmai tanfolyamot szervező vállalat, szövetkezet, intézmény, hivatal és egyéb gazdálkodó 
egység, társadalmi szerv.

A z  a d a ts z o lg á l ta tó  s z e r v

Megne
vezése

Címe

Felügye
leti
szerve

Számjele

Pél
dány
szám

A Jelentés továbbításának módja Beér
kezési
hatá r

időKüldendő az alábbi szervek részére 
(lásd az U tasítást!)

2

Minisztérium vagy országos hatáskörű 
szerv, társadalmi szerv felügyelete alatt 
álló adatszolgáltatók, továbbá a mező- 
gazdasági termelőszövetkezetek 
— országos felügyeleti szerv szakokta

tási részlegéhez vagy az általa meg
határozott szervhez

X. 25.

2,
ill.

3

A tanácsok és az érdekképviseleti szer
vek felügyelete alatt álló adatszolgál
tatók:
— a megyei tanács illetékes szakigazga

tási osztályához, illetve az érdekvé
delmi szerv megyei szervezetéhez

X. 25.

1

A tanácsok szakigazgatási és iparigazga
tási osztályai, továbbá az érdekképvise- 
legi szervek megyei szervezetei:
— a KSH megyei igazgatóságainak

XI. 5.

1
A felügyeleti szervek és a KSH megyei 
igazgatóságai:
— a KSH Kulturálisstatisztikai osztá

lyának

XI. 15.

198 hó........nap.

P. H.

Az adatszolgáltató szerv 
vezetőjének (vagy helyettesének) 

aláírása, neve, telefonszáma

A kitöltő aláírása, 
neve, telefonszáma

Betétlapok db száma:
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Üresen
hagyandó: 6 -1 0

---- -----
11-14 15-19

Kérdés ,  . .
sor- A kérdés megnevezése Í5Í^dnégyzet és a

sz^ma kódnégyzet száma

1. A tanfolyamok száma 20-21

-------------------— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------- —

2. A tanfolyam megnevezése:.....................................................................................................  j Üresen hagyandó
22-27

j

___________I________________________ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. A tanfolyam típusa, rendeltetése:

! — fizikai kiképző; képesítést nyújtó betanító (11) — képesítést nem nyújtó betanító (12)
— állami szakmunkásvizsgára előkészítő (13) — egyes munkás szakmára képesítő vál
lalati (ágazati) szakmunkásképző (14)

j — fizikai továbbképző; mester-szakmunkásképző (21) — ismeretbővítő (22) — speciali
záló (23) — munkáscsoportok irányítására felkészítő (24) — egyéb fizikai tovább
képző (25) 28 —29

i — szellemi képesítést nyújtó tanfolyamok; művezetőképző (31) — technikus minősítő ----------
vizsgára felkészítő (32) — egyéb, nem fizikai foglalkozásra képesítést nyújtó (33)

| — művezető továbbképző (41) — egyéb középfokú végzettséghez kötött munkakörre 
továbbképző (42)

| — diplomások továbbképző tanfolyamai; műszaki (51) — mezőgazdasági (52) — köz- 
gazdasági (53) — jogi (54) — államigazgatási (55) — pedagógiai (56) — orvosi (57)
— gyógyszerészi (58) — egyéb (59)

— vezetőtovábbképző; népgazdasági irányítási (61) — komplex (62) — funkcionális (63)
— cél (tematikus) — egyéb (65)

4. A tanfolyam szervezésének módja: bentlakásos (1) — egésznapos (2) — teljesen munkaidő 30
alatti (3) — 2/3-nál nagyobb részben munkaidő alatti (4) — 1/3—2/3 részben munkaidő j— i
alatti (5) — 1/3-nál kisebb részben munkaidő alatti (6) — munkaidőn kívüli (7) — irányí
tott önképzés konzultációval (8) — irányított önképzés vizsgáztatással (9) I_I

5. A tanfolyam szervezője: a hallgatók munkáltatója (1) — nem a hallgatók munkáltatója (2) 31

____________________________________ __ __________________  □

6. A tanfolyam költségviselője: a munkáltató (1) — a munkáltató és a hallgató (2) — csak a 32
hallgató (3) — költség nélküli tanfolyam (4) |— j

7. : A költségviselő munkáltató jellege: vállalat, szövetkezet (1) — költségvetési, érdekkép- 33
viseleti szerv, társadalmi szervezet (2) — különféle (vegyes) (3) — költségeket nem a mun- j— j
káltató fizeti (4)

8. A tanfolyami részvételhez megkívánt iskolai előképzettség: egyetem (1) — főiskola (2) 34
szakmai középiskola (3) — középiskola (szakmai nélkül) (4) — szakmunkásképző iskola i— j
szakiskola (5) — általános iskola 8. osztálya (6) — iskolai végzettséggel kapcsolatos előírás
nincs (7) I_I

9. A hallgatók létszáma a tanfolyam indulásakor 35—38

I
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Az erdőgazdálkodásban és élelmiszeriparban dolgozókat is ebben a rovatban kell elszámolni.

Kérdés
sor

száma
A kérdés megnevezése Kódnégyzet és a 

kódnégyzet száma

10. A hallgatók létszáma X. 15-én, illetve a tanfolyam befejezésekor 

Ebből a nők száma

39-42
p

____
43-46

11. A tanfolyam befejezésének módja: befejeződött (1) — folyamatban van (2) — lemorzsolódás 
miatt megszűnt (3)

A

[
17

A TOVÁBBI KÉRDÉSEKET CSAK A BEFEJEZETT TANFOLYAMOKRÓL KELL
KITÖLTENI

12. A tanfolyam időtartamából: 
az elméleti órák száma

a gyakorlati órák száma

48-51

52-55

13. A végzettek beosztása (besorolása) szerint Üresen
hagyandó:

Szak
munkás

Betanított
munkás

Egyéb
fizikai
dolgozó

Közvetlen
termelés-
irányító

Vezető,
irányitó

Szak-
alkal

mazott,
ügyintéző

Ügyviteli
dolgozó

84-87

56-59 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83

14.

_____

15.

A végzettek korcsoportonként Üresen
hagyandó:

29 éves 
és

fiatalabb

30 -  39 40 -  49 50 éves 
és

idősebb

104-107

éves

88-91 92-95 96-99 100-103

A végzettek munkahelyének népgazdasági ága, ágazata

Ipar
Építőipar,

építő-
anyagipar

Mező-
gazdaság®

Vízgaz
dálkodás Szállítás Hírközlés

Kereske
delem,

vendég
látás

Oktatás,
kultúra,

sport
Egészség

ügy Egyéb

108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131 132-135 136-139 140-143 144-147

16. A végzettek közül átképzésben részesültek száma: 148-151

17. A végzettek közül kiegészítő képzésben részesültek száma: 152-155
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U t a s í t á s

a „Jelentés az 19.. ./19 .. .  tanévi tanfolyami szak
oktatásról” c. kérdőív kitöltéséhez

/. Az adatszolgáltatók köre, az adatszolgáltatás 
rendje

Adatszolgáltatásra kötelezett valamennyi szakmai 
tanfolyamot (szakmai vizsgáztatást) szervező

— állami, tanácsi vállalat, szövetkezet, szövet
kezeti vállalat, közös vállalkozás, szövetke
zeti közös vállalat;

— vállalatok, illetve szövetkezetek gazdasági 
társulása, egyesülése, irodája;

— költségvetési intézmény, hivatal, felügyelő
ség (főhatóság, tanács, kórház, iskola, egye
tem, főiskola, kultúrotthon, továbbképző 
intézet stb.);

— költségvetési üzem;
— költségvetési szerv;
— pénzintézet, biztosító intézet;
— egyéb gazdálkodó szerv;
— társadalmi szerv és vállalata.

A tanfolyam szervezőjének minősül az a vállalat 
(intézmény, intézet, társadalmi szerv stb.), amely a 
tanfolyam működéséről gondoskodik, függetlenül 
attól, hogy ezt más vállalat (intézmény) megrende
lésére, vagy saját kezdeményezésre bonyolítja-e le. 
(A tanfolyam szervezője tehát az a gazdasági szer
vezet, amelyik gondoskodik az oktatás személyi és 
más feltételeinek — pl. tananyagának stb. — bizto
sításáról, függetlenül attól, hogy az oktatást saját 
vagy bérelt helyiségben, illetve a megrendelőnél 
bonyolítja. A tanfolyam szervezője ellátja a részt
vevőkkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, 
az esetleges vizsgáztatást és a bizonyítványok kia
dását. Az a vállalat, intézmény tehát, amelyik egy 
másik szervnél a saját dolgozói részére tanfolyam 
szervezését kéri, ezért fizet és a tanfolyam bonyolí

tásáról nem gondoskodik (esetleg csak helyiséget 
ad), nem minősül tanfolyam szervezőnek.

Az iskolák e Jelentésen csak az általuk szerve
zett iskolarendszeren kívüli tanfolyami szakokta
tásról kötelesek adatot szolgáltatni.

A Jelentés nyomtatványainak beszerzéséről és 
kitöltéséről a tanfolyamot szervező vállalat, intéz
mény köteles gondoskodni.

A nyomtatványokat a szükséges példányban a 
Statisztikai Kiadó Vállalattól (Levélcím: 1300 
Budapest Pf. 99) levélben kell megrendelni.

Az adatszolgáltatás kiterjed valamennyi szakmai 
tanfolyamra és az egyéni felkészülésen alapuló szak
mai vizsgáztatásra.

Szakmai tanfolyamnak minősül időtartamától 
függetlenül minden olyan csoportos szakképzés, 
amelyben az oktatás előre meghatározott (központi 
vagy vállalati) tanterv, tematika alapján történik 
és az oktatásban résztvevőket legalább név szerint 
nyilvántartják.

Nem minősülnek szakmai tanfolyamnak és ezért 
nem kell adatot szolgáltatni az elsősegélynyújtó tan
folyamokról, a balesetvédelmi eligazítást szolgáló 
előadásokról, továbbá az egyes munkahelyeken 
(pl. MÁV, VOLÁN stb.) rendszeresen ismétlődő 
havi néhány órás ismereteket felújító előadásokról. 
Ugyancsak nem kell jelenteni az egyetemi, főiskolai 
felvételre előkészítő tanfolyamokat, a politikai 
ismereteket oktató párt és egyéb tömegszervezeti 
tanfolyamokat, szemináriumokat, valamint az egyé
ni érdeklődésen alapuló nyelvtanulást szolgáló és 
egyéb nem szakmai célú tanfolyamokat.

Egyéni felkészülésen alapuló szakmai vizsgázta
tásnak minősül a szakmai gyakorlat és egyéni felké
szülés alapján végzett beszámoltatás. Ez utóbbiak 
adatait csak valamennyi részvizsga letétele után 
kell a tanfolyami szakoktatásra vonatkozó kérdő
íven jelenteni. Nem kell jelenteni az Állami Szak
munkásvizsga Bizottság előtt letett vizsgákat.

A kitöltött Jelentés egy példánya az adatszol
gáltatónál marad. A továbbítandó példányok szá
mát és határidőit a következő táblázat tartalmazza.

A  J elen té s  továbbításával kapcsola tos tu d n iv a ló k :

Adatszolgáltató szerv
Továbbí

tandó
példány

Határidő A továbbítás helye

1. Minisztériumi (minisztériumok és országos hatáskörű 
szervek felügyelete alatt álló) vállalatok, intézmé
nyek és a társadalmi szervek

2 pld. X. 25. A felügyeletet gyakorló minisztériumnak, 
főhatóságnak, társadalmi szerv központ
jának, illetve az általa meghatározott 
szervnek

2. Ipari, fogyasztási szövetkezetek országos tanácsai és 
más érdekképviseleti szervek felügyelete alatt álló 
adatszolgáltatók

2 pld. X. 25. Az ipari, fogyasztási szövetkezetek megyei 
(érdekképviseleti szervek helyi) központ
jának

3. Mezőgazdasági termelőszövetkezetek 2 pld. X. 25. MÉM-nek

4. Ipari és építőipari szakmunkásképző iskolák 2 pld. X. 25. Megyei Tanács VB Művelődési Osztályának

5. Kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkásképző 
iskolák

2 pld. X. 25. Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztá
lyának

6. Mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskolák és 
szakmunkásképző iskolák

2 pld. X. 25. MÉM-nek vagy a MÉM által megjelölt 
szervnek

7. Egészségügyi szakiskolák, oktatóközpontok és egész
ségügyi intézmények (pl. kórházak stb.)

1 pld. X. 25. EüM, illetve az EüM által megjelölt szerv
nek
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Adatszolgáltató szerv
Továbbí

tandó
példány

Határidő A továbbítás helye

8. A tanácsok felügyelete alatt álló vállalatok és a 4 — 
7. pontban fel nem sorolt intézmények

2 pld. X. 25. Megyei Tanács VB Szakigazgatási Osztá
lyának

9. Ipari, fogyasztási szövetkezetek megyei szövetségei a 
2. pontban felsorolt adatszolgáltatók által megkül
dött Jelentéseket, valamint a saját szervezésű tan
folyamok Jelentéseit

1 pld. XI. 5. KSH megyei Igazgatóságához

10. Megyei Tanács VB szakigazgatási osztályai és Igaz
gatási Osztálya a 4 —5. és 8. pontban felsorolt 
adatszolgáltatók által megküldött Jelentéseket, 
valamint a saját szervezésű tanfolyamok Jelen
téseit

1 pld. XI. 5. KSH megyei Igazgatóságához

11. Minisztériumok, főhatóságok és a társadalmi szervek 
központjai az 1., 3., 6. és 7. pontban felsorolt adat- 
szolgáltatók által megküldött Jelentéseket, vala
mint a saját szervezésű tanfolyamok Jelentéseit

1 pld. XI. 15. KSH Kulturálisstatisztikai Osztályának

12. KSH megyei (fővárosi) Igazgatóságai a 9. és 10. 
pontban jelzett szervektől beérkezett Jelentéseket

1 pld. XI. 15. KSH Kulturálisstatisztikai Osztályának

A minisztériumok, az országos hatáskörű szer
vek, a megyei tanácsok szakigazgatási szervei és 
Igazgatási osztályai, a szövetkezetek megyei szö
vetségei, valamint a társadalmi szervek központjai 
felelősek a felügyeletük alatt álló adatszolgáltatók 
Jelentéseinek határidőre való összegyűjtéséért, és 
az adatszolgáltatás teljességéért, beleértve a saját 
központilag szervezett tanfolyamaik kérdőíveinek kitöl
tését és továbbítását is.

II. A Jelentés kitöltésével kapcsolatos tudnivalók

1. Az adatszolgáltatásra vonatkozó adatok kitöltése

A Jelentés első oldalán az adatszolgáltatóra 
vonatkozó adatokat a lehető legrészletesebben kell 
kitölteni.

Az adatszolgáltató megnevezésénél a vállalat 
(intézmény stb.) pontos nevét kell beírni, ha a telep
hely vagy más részleg, osztály, igazgatóság stb. az 
adatszolgáltató, ezt is fel kell tüntetni.

A cím az adatszolgáltató telephelyének, részle
gének stb. címét kell hogy tartalmazza.

Felügyeleti szerv az a minisztérium, országos 
hatáskörű szerv, érdekképviseleti szerv, tanács, 
politikai vagy tömegszervezet, amely a vállalat, 
intézmény alapító szerve. A szövetkezetek, szövet
kezeti vállalatok, intézmények és szervezetek az 
országos érdekképviseleti szerv nevét írják be az 
alábbiak szerint:

— ipari szövetkezetek az OKJSZ,
— fogyasztási, takarék- és lakásszövetkezetek 

a SZÖVOSZ,
— mezőgazdasági termelőszövetkezetek a TOT,
— kisiparosok megyei szervei a KIOSZ,
— kiskereskedők megyei szervei a KISOSZ.

A MTESZ egyesülései és szervezetei az OMFB 
megnevezését adják meg.

A felügyeleti szervek az önmaguk által szervezett 
tanfolyamoknál a saját megnevezésüket jegyzik be 
mint felügyeleti szervet.

2. A tanfolyamok adatainak kitöltésével kapcsolatos 
részletes tudnivalók

A ,,Je len tésit kell kitölteni az előző év október 
16. és az adott év október 15. közötti időszakban 
befejezett, illetve az október 15-én folyamatban 
levő szakmai tanfolyamokról és az egyéni felkészü
lésen alapuló szakmai vizsgáztatásokról.

A befejezett tanfolyamokról minden kérdést ki 
kell tölteni. Az egyéni felkészülésen alapuló szak
mai vizsgáztatást úgy kell jelenteni mint a befeje
zett tanfolyamokat, ha valamennyi részvizsga sike
resen befejeződött.

A folyamatban levő tanfolyamokról a 12-es kér
déstől kezdve nem kell a kérdőívet kitölteni. E tan
folyamokról a következő évben is jelentést kell 
adni mindaddig, amíg be nem fejeződnek. (Pl. egy 
három éves tanfolyamról három tanéven át kell 
adatot szolgáltatni.) Általában minden indított tan
folyamról külön „Jelentést” kell kitölteni. Kivételt 
képeznek azok a tanfolyamok, amelyeknek általános 
jellemzői (megnevezésük, típusuk, rendeltetésük), 
vagyis a 2—8 kérdésre és a 11 — 12 kérdésre adandó 
válaszok is azonosak. Ezekről a tanfolyamokról a 
„Jelentés” összevontan is kitölthető. Ebben az eset
ben a tanfolyamokat oly módon kell összevonni, 
hogy az összevont hallgatólétszám 10 000 főnél 
kisebb legyen. 10 000 főnél nagyobb létszám esetén 
kettő vagy több „Jelentést” kell kitölteni. A 12. 
kérdésre adandó válasz (az elméleti, illetve gyakor
lati órák száma) összevont adatszolgáltatás esetén 
is csak egy tanfolyam óraszámát tartalmazhatja.

A válaszként szereplő a kódnégyzetekbe kell beírni, 
helyi értékük szerint, mely az adandó válasz utáni 
zárójelben levő számjel vagy a létszámadatok alap
ján történik. Minden négyzetbe csak egy számjegy 
kerülhet. Az üres helyértékek négyzetébe 0-át kell 
írni. (Pl. ha a létszám a tanfolyam kezdetén 34 fő,

~4Í.) A 13., 14., 15. kér-a beírandó kódszám 0 0
déseknél a megnevezés alatti négyzetekbe kell a meg
adott részletezés szerinti létszámadatokat beírni. 
Ha a létszám részletezésénél nincs minden cso
portban adat, akkor a négyzetek üresen hagyan- 
dók.
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Az 1 —II. sorszámú kérdéseket minden tanfo- ] 
lyamról ki kell tölteni.

A kérdésekre adható válaszok és a beírandó 
kódszámok

1. A tanfolyamok száma: egy tanfolyamnál,
tanfolyami csoportnál: összevont tan
folyamoknál, az összevont tanfolyami 
csoportok száma 01

2. A tanfolyam megnevezése: A szakma, ké
pesítés, foglalkozás részletes megneve
zése, amelyre a tanfolyam (vizsga) isme
reteket nyújt. Csak egyféle, a tanfolya
mot leginkább jellemző szakma, foglal
kozás vagy munkakör jelölhető meg. A 
tanfolyam megnevezése a kipontozott 
részbe kerül.

3. A tanfolyam típusa, rendeltetése a 28— 
29-es kódnégyzetekbe kódolandó.
Fizikai foglalkozásokra kiképző tanfo
lyamok:
— Képesítést nyújtó betanító tanfo

lyam; a vállalati, ágazati és országos 
szintű képesítést nyújtó betanító tan
folyamok, kódszáma: 11

— Képesítést nem nyújtó betanító tan
folyam; a meghatározott betanított 
munkakörök ellátására indított tan
folyamok, kódszám: 12

— Állami szakmunkásvizsgára előkészí
tő tanfolyam; a felnőttek szakmun
kásképzésére indított tanfolyamok, 
melynek elvégzése után a hallgatók 
az Állami Szakmunkásvizsga Bizott
ság előtt, az Országos Szakmunkás- 
képzési Jegyzékben szereplő szak
mákban, szakmunkásvizsgát tehet
nek, kódszám: 13

— Egyes munkás szakmákra képesítő
vállalati (ágazati) szakmunkásképző 
tanfolyamok; az ágazatilag illetékes 
miniszter által kiadott vállalati (ága
zati) szakmunkásvizsga jegyzékben 
szereplő szakmákban indított tanfo
lyamok, kódszám: 14

Fizikai foglalkozásokra továbbképző tan
folyamok:

— Mester-szakmunkásképző tanfolya
mok; az Állami Mester-szakmunkás 
Vizsgabizottság előtt teendő vizsgá
ra felkészítő tanfolyamok, melyek 
az Országos Szakmunkásképzési Jegy
zék szakmáiban szervezhetők, kód
száma: 21

— Ismeretbővítő tanfolyamok: kereté
be tartozik a fizikai dolgozók tevé
kenységük jobb és biztonságosabb el
látásához, más munkakörbe való át
állításához szükséges kiegészítő kép
zés, a szakmai tudást minősítő címek 
elnyerését szolgáló ismeretek szerzé
se, kódszám: 22

— Specializáló tanfolyamok; az egyes
szakmáknak a különböző munkaterü
leteken való speciális alkalmazásá
hoz szükséges tudnivalók elsajátítá
sára, a szakmacsoportos oktatásban 
részesült és érettségizett, szakmun
kás munkakörben alkalmazott mun
kások továbbképzésére indított tan
folyamok. Ide sorolandó az egyes 
munkamódszerekre, különleges mun
kakörök ellátására történő felkészí
tés, kódszám: 23

— Munkáscsoportok irányítására felké
szítő tanfolyamok; munkavezetők 
(munkacsapat, ipari és építőipari 
brigádvezetők stb.) továbbképzésére 
irányuló tanfolyamok, melyek kere
tében a vezetéshez szükséges alapvető 
elméleti és gyakorlati ismereteket 
szereznek, kódszám: 24

— Egyéb fizikai továbbképző tanfolya
mok; a fizikai foglalkozásúak mun
kavégzésével kapcsolatos (a 21 — 
24-es kódszámú kategóriákba nem 
sorolható) olyan tanfolyamok, me
lyek a munkások továbbképzését 
szolgálják, kódszám: 25

Nem fizikai (szellemi) foglalkozásokhoz 
képesítést nyújtó tanfolyamok: melyek 
az adott munkakör ellátásához, megfe
lelő képesítéssel nem rendelkezők szá
mára, alapvető elméleti és gyakorlati 
ismereteket nyújtanak.
— Művezetőképző tanfolyamok; a 11/

1975. (VIII. 8.) MüM sz. rendelet 
alapján az Állami Művezető Vizsga- 
bizottság előtt teendő vizsgára felké
szítő tanfolyam, kódszám: 31

— Technikus minősítő vizsgára előkészí
tő tanfolyamok; a 27/1965. (XII. 1.) 
korm. sz. rendelet alapján szervezett 
tanfolyamok, melynek elvégzése 
után a hallgatók technikusi minősítő 
vizsgát tehetnek, kódszám: 32

— Egyéb szellemi képesítést nyújtó tan
folyamok; az előbbi két tanfolyam 
típuson kívül minden tanfolyam, 
amely nem fizikai munkakör ellátá
sához nyújt képesítést, kódszám: 33

Nem fizikai (szellemi) foglalkozásokhoz 
szükséges ismereteket nyújtó tovább
képző tanfolyamok, amelyek az adott 
munkakörben dolgozók meglevő isme
reteiknek szintentartását, felújítását, 
korszerűsítését szolgálják.
— Művezető továbbképző tanfolyam; 

a művezetők szakmai továbbképzé
sére indított tanfolyamok, kódszám: 41

— Egyéb középfokú végzettséghez kö
tött munkakörben dolgozók tovább
képző tanfolyamai; a művezetők 
szakmai továbbképző tanfolyamain 
kívül minden ide tartozó tanfolyam, 
kódszám: 42
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— Diplomások szakmai továbbképző 
tanfolyamai; az egyetemi, főiskolai 
végzettséggel rendelkezők számára a 
szakmai ismereteik szintentartására, 
felújítására, korszerűsítésére — a fel
sőoktatási intézmények, miniszté
riumok, főhatóságok, illetve ezek to
vábbképző intézetei, tudományos 
szervezetek, szövetségek által — 
szervezett tanfolyamok. (Nem kell 
jelentést adni a szakdiplomára, má
soddiplomára előkészítő oktatásról.
Pl. szakorvosi, bírói, ügyészi stb.) 
Kódszámok a kérdőív szerint: 51—59

— Vezetőképző, továbbképző tanfolya
mok; a gazdaságirányításban és ál
lamigazgatásban dolgozó vezetők 
szakmai és vezetési ismereteik bőví
tésére, felújítására, a vezetői után
pótlásra szervezett tanfolyamok. 
Kódszámok a kérdőív szerint: 61—65

4. A tanfolyam szervezésének módját a 30-as
kódnégyzetbe kell kódolni, ha a kérdésre 
adandó válasz nem minden hallgatóra 
vonatkozóan érvényes, akkor a több
ségre jellemző válasz kódszáma írandó 
be. Amennyiben a tanfolyam besorolása 
így sem oldható meg, akkor a 8—16 óra 
között tartott órákat munkaidő alatti
nak kell minősíteni. Az esetben, ha az 
irányított önképzés konzultációval tör
ténik, de vizsgáztatás is van, akkor az 
„irányított önképzés konzultációval” vá
laszt kell aláhúzni és a kódnégyzetbe „8” 
kódszámot kell írni. A kérdőíven levő 
kódszámok szerint: 1—9

5. A tanfolyam szervezőjét a 31-es kódnégy
zetbe kell kódolni: Ha a munkáltató által 
szervezett tanfolyamon más intézmé
nyek dolgozói is részt vesznek, akkor a 
hallgatók többségére jellemzőválaszkód- 
számát kell alkalmazni. Kódszámok a 
kérdőív szerint: 1—2

6. A tanfolyam költségviselőjét a 32-es kód
négyzetbe kell kódolni:
— a munkáltató, ha a tanfolyamot köz

vetlenül szervezi vagy a költségeket 
az azt szervező intézménynek közvet
lenül fizeti, kódszám: 1

— a munkáltató és a hallgató, ha a költsé
geket közösen viselik, kódszám: 2

— csak a hallgató, ha a költségeket a
munkáltató nem téríti meg, kód
szám : 3

— költség nélküli a tanfolyam, ha az 
oktatással, illetve a tananyaggal kap
csolatban költség nincs (mert pl. az 
oktatás munkaköri kötelezettség, 
írott tananyag stb. nincs), kódszám: 4

7. A költségviselő munkáltató jellegét a 33-as
kódnégyzetbe kell kódolni, kódszámok a 
kérdőív szerint 1—4

8. A tanfolyam részvételéhez megkívánt isko
lai előképzettséget a 34-es kódnégyzetbe 
kell kódolni. A tanfolyamon való részvé
teléhez előírt legalacsonyabb iskolai vég
zettséget kell megjelölni, függetlenül 
attól, hogy a résztvevők mekkora há
nyada rendelkezik ezzel ténylegesen. A 
diplomások szakmai továbbképző tan
folyamainál csak az 1-es vagy 2-es kód
szám fordulhat elő. Kódszámok a kér
dőív szerint: 1—7

9. A hallgatók létszáma a tanfolyam indulá
sakor; a 35—38-as kódnégyzetekbe kell 
beírni a tanfolyam kezdetén beiratko
zott, illetve nyilvántartásba vett hallga
tók számát. Ha kódnégyzetbe kell írni 
a létszám adatokat és a beírandó szám
jegy egy, kettő vagy három számjegyes, 
akkor az üres kódnégyzetekbe mindig 
0-át kell írni. Pl. a beiratkozottak szá
ma 18 fő, a beírandó kódszám: 0018

10. A hallgatók létszáma október 15-én, il
letve a tanfolyam befejezésekor: A 39—
42-es kódnégyzetekbe kell beírni a tanév 
végén (X. 15-én) nyilvántartottak, il
letve a tanév folyamán eredményesen 
végzettek (vizsgázottak) számát. Ebből 
a nők száma a 43—46-os kódnégyzetekbe 
kerül, ha nincs nő, akkor a 43—46-os 
kódnégyzetek üresen maradnak.

11. A tanfolyam befejezésének módját a 47-es 
kódnégyzetbe kell kódolni a válaszok 
után zárójelben levő kódszámok alapján: 1—3 
A kérdőív további része csak akkor töl
tendő ki, ha a tanfolyam október 15-ig be
fejeződött. Üresen kell hagyni, ha a tanfo- 
folyam folyamatban van vagy lemorzsoló
dás miatt megszűnt.

12. A tanfolyam időtartamából az elméleti és 
a gyakorlati órák száma: A tanfolyam 
időtartama alatt a ténylegesen leadott 
elméleti órák számát a 48—51-es kódnégy
zetekbe kell bejegyezni. Ha a tanfolyam 
kötelező gyakorlati oktatással is páro
sul, akkor a gyakorlati órák száma az 52—
55-ös kódnégyzetekbe kerül. Több tanfo
lyam adatait együttesen tartalmazó „Je
lentésben a 48—51, illetve az 52—55 
kódnégyzetekben csak egy tanfolyamra 
jutó óraszámot szabad közölni.

13. A végzett hallgatók beosztás (besorolás) 
szerinti részletezését a táblázatba a meg
felelő 56—83 pozíció számú helyekre kell 
kell beírni.
Szakmunkások (56—59-es pozíció), mun
kások (60—63-as pozíció), egyéb fizikai 
dolgozók (64—67-es pozíció) azok a hall
gatók, akiket a munkáltatók az alapbér 
megállapításakor e kategóriába sorol
tak be.
Közvetlen termelésirányítók azok a nem 
fizikai foglalkozásúak, akik a termelő és 
forgalmi folyamatban a munka helyszíni
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irányításával, a fizikai foglalkozásúak 
munkájának közvetlen szervezésével 
vesznek részt. Pl. művezető, főművezető, 
műhelyfőnök, függetlenített mezőgazda- 
sági brigádvezető, kerületvezető erdész, 
raktárvezető, szállítási és postai forga
lomirányítók, kereskedelmi stb. közvet
len munkahelyi vezetők.
Vezető, irányitó a munkáltató, illetve a 
felettes szerv által vezetői, irányítói mun
kakörbe sorolt dolgozó. Pl. igazgató, el
nök, gazdasági vezető, főosztályvezető, 
osztályvezető és ezek helyettesei, műsza
ki, forgalmi, áruforgalmi vezetők stb.
Szakalkalmazott, beosztott ügyintéző a 
munkáltató által e kategóriába sorolt 
dolgozó, munkáját beosztottként végzi. 
Pl. műszaki előadó, beosztott mérnök, 
orvos, gyógyszerész, tervező, óvónő, ta
nító, tanár stb.
Ügyviteli dolgozók az adminisztrátorok, 
nyilvántartók, irat- és rajztárosok, gyors- 
és gépírók, könyvelők, gépkönyvelők, 
bérelszámolók és az ezzel egyenértékű 
munkakörök.

14. A végzettek korcsoportonkénti számát a 
táblázatban levő 88—103-as pozíció szá
mú négyzetekbe kell beírni.

15. A végzettek munkahelyének népgazdasági 
ága, ágazata szerinti részletezése a táblázat
ba a 108—147-es pozíciókba írandók. 
A végzettek közül átképzésben részesültek 
száma (148— 151-es kódnégyzet). E rova
tokban kell elszámolni azokat a végzett 
hallgatókat, akik szervezett munkaerő
átcsoportosítás miatt, a munkáltatóval 
való közös megállapodás alapján vettek 
részt a tanfolyamon és ezért átképzési 
támogatásban részesültek. Azokat a vég
zetteket, akik egészségi állapotukból ki
folyólag megváltozott munkaképessé
gük miatt vettek részt átképzésben, eb
ben a rovatban nem kell figyelembe ven
ni.
(Lásd a 3/1983. (V. 4.) ME és a 14/1983 
(VI. 29.) MM sz. rendeleteket.)

16. A végzettek közül kiegészítő képzésben ré
szesültek száma (152—155-ös kódnégy
zet).
E rovatban azokat a szakmunkásképző 
tanfolyamokon végzett hallgatókat sza
bad elszámolni, akiket az OSZJ-ben 
meghatározott alapszakma valamelyik 
leágazó szakmájából már korábban meg
szerzett szakmunkás bizonyítvány alap
ján, az alapszakmához tartozó másik 
leágazó szakmára felkészítő tanfolyamon 
vettek részt.
E rovatban kell elszámolni továbbá a 
már szakmunkás bizonyítvánnyal ren
delkező és az OSZJ-ben meghatározott 
valamelyik másik szakmára felkészítő 
szakmunkásképző tanfolyamon részt 
vett hallgatókat is.
(Lásd a 14/1983 (VI. 29.) MM rendeletet.)

KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÉS

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Közgazdasági továbbképző intézetének 

tájékoztatója

A Közgazdasági Továbbképző Intézet felvételt 
hirdet az 1985 őszén induló továbbképző tanfolya
maira és 1986 februárjában induló 16 szakközgazdász 
szakjára.

Jelentkezni személyesen vagy postán keresztül 
lehet.

Cím: Budapest, VIII.  Makarenko u. 20. I. em.
27. szakközgazdász csoport, és I. em. 28. tanfolyami 
csoport.
Postacím: 1431 Budapest, Pf. 275.

A szakközgazdász képzésről felvilágosítást ad 
Kleyer Attiláné, telefon: 133—965, a tanfolyami 
képzésről felvilágosítást ad Szabó Gizella, telefon: 
136-089.

I. Szakközgazdász-képzés

Megfelelő számú jelentkező esetén az alább fel
sorolt 16 szakon indul I. évfolyam 1986 februárban:

1. Közgazdaságelméleti szak,
2. Pedagógus szak,
3. Tervgazdasági szak,
4. Statisztikai szak,
5. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szak,
6. Vállalati piacszervező (marketing) szak,
7. Vállalati munkaügyi-személyzeti szak,
8. Vállalati komplex tervező-elemző szak,
9. Vállalati komplex szervezés-vezetés szak,

10. Számítástechnika szak,
11. Fővállalkozói szak,

— Fővállalkozói szaküzemmérnöki szak,
12. Gazdasági ellenőrző szakokleveles könyv- 

vizsgálói szakágazat,
13. Idegenforgalmi szak,
14. Agrárközgazdasági szak,
15. Gazdaságszociológus szak,
16. Nemzetközi kapcsolatok (politológiai) szak.

Általános tudnivalók:
A szakközgazdász-képzés minden évben február

ban kezdődik. Képzési idő 4 félév, a Számítástech
nika, Fővállalkozó, és Gazdasági ellenőrző szako
kon 5 félév. Az utolsó félév végén szakdolgozatot 
kell készíteni, amelynek sikeres védése után szak- 
közgazdász oklevelet adunk ki.

A foglalkozásokat általában hetenként pénte
ken 9 és 17 óra között tartjuk. Ettől eltér a Nem
zetközi gazdasági kapcsolatok szakoktatási rendje, 
amely szerdai napokon 14 és 18 óra között van, 
továbbá a Gazdasági ellenőrző szaké, ahol kon
centrált oktatás keretében félév folyamán három 
alkalommal 5 napon keresztül 8-tól 18 óráig tarta
nak a foglalkozások.

Tandíj félévenként 2 300 Ft, a Számítástech
nika szakon 3500 Ft.

A szakközgazdász hallgatók nyelvi továbbkép
zésben is részt vehetnek fakultatív jelleggel 1986- 
ban angol, német és orosz nyelvekből indul oktatás 
nem kezdő szintről. A nyelvi továbbképzés 4 fél
évenként 1500 Ft tandíjjal. A negyedik félév
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végén letett szigorlati vizsga eredményességétől 
függően közép- vagy felsőfokú nyelvtudást igazoló 
okmányt adunk ki.

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. A Fővállalkozói szaküzemmér
nöki szakra üzemmérnöki oklevéllel rendelkező je
lentkezését várjuk.

Az Agrárközgazdasági szakra agrár-egyetemi 
végzettségűek jelentkezését is elfogadjuk.

Jelentkezni jelentkezési lapon lehet, amelyet a 
munkáltatóval is alá kell íratni.

Jelentkezési lapot augusztus végén megjelenő 
tájékoztató füzetünk mellékleteként intézetünknél 
lehet beszerezni (Bp., VIII.  Makarenko u. 20. porta).

Jelentkezési határidő: 1985. október 31.

1986-ban Pécsett is indul képzés az Intézet szer
vezésében a Vállalati komplex tervező-elemző, és az 
Agrárközgazdasági szakokon.

E szakok tanterve, vizsgakövetelménye azonos 
a budapestiekével.

Részletesebb tudnivalókat tájékoztató füzetünk 
tartalmaz:

Tanfolyami képzés

A Közgazdasági Továbbképző Intézet képesí
tést nyújtó és ismeretterjesztő tanfolyamokat is 
szervez.

Az ismeretterjesztő tanfolyamokra bárki jelent
kezhet érdeklődési körének megfelelően. A képesí
tést nyújtó tanfolyamokra meghatározott munka
kört betöltő és iskolai végzettséggel rendelkezők 
jelentkezhetnek.

A jelentkezés Jelentkezési lapon történik, amely 
hozzáférhető tájékoztatók kiadványunk melléklete
ként, valamint Intézetünk és a Közgazdaságtudo
mányi Egyetem portáján (Bp., IX. Dimitrov tér 8.) 
is beszerezhető.

Részletes tanfolyami tájékoztatónk valamennyi 
tanfolyam tematikáját, időtartamát és díját tar
talmazza.

Az alább felsorolt tanfolyamokra jelentkezni 
lehet egyénileg vagy vállalati, szövetkezeti, intéz
ményi felkérésre céltanfolyam formájában is.

I. Szakképesítést nyújtó tanfolyamok

1. Tervgazdasági és beruházási
1.1 Középfokú
1.2 Felsőfokú

2. Iparjogvédelmi tanfolyam
2.1 Középfokú
2.2 Felsőfokú

3. Újítási tanfolyam

3.1 Alapfokú újítási tanfolyam
4. Tűzvédelmi megbízott tanfolyam
5. Tűzvédelmi szakvizsga

II .Hatékonyabb vállalati irányítást és gazdálkodást
elősegítő közgazdasági ismeretterjesztő tanfolyamok

1. Termelés, szükségletek, fogyasztás.
2. Szocialista árelmélet, árpolitika és árkalku

láció népgazdasági és vállalati szinten.
3. Időszerű pénzügyi kérdések.
4. Vezetéselméleti, szervezési ismeretek.
5. Marketing a magyar vállalatoknál.
6. Gazdasági ellenőrző-elemző tanfolyam.
7. A gazdasági hatékonyság szerepe a vállalati 

gazdálkodásban.
8. A VII. ötéves tervidőszak és a vállalatok ér

dekeltségi, tervezési rendszere.
9. Iparvállalatok önköltségszámítása, költség- 

és készletgazdálkodása.
10. Az ÁFÉSZ-ek gazdálkodásának kérdései.
11. Mérlegelemzés és gazdasági tevékenység 

elemzése a mezőgazdasági nagyüzemeknél.
12. Gyógyszertári központok vezetőképző tan

folyama.
13. Munkaügyi-bérügyi továbbképző tanfolyam.
14. „Vállalatvezetési szimuláció(játék)” .
15. Értékelemzési ismeretterjesztő tanfolyam.
16. Információ-Jövőkép-Magyar műszaki fejlő

dés (vezetőképző).
17. Mérlegelemzés és gazdasági kalkuláció.
18. Kereset- és jövedelemszabályozás, belső ér

dekeltség.
19. Hálózatgazdaságosság-vállalkozási formák a 

kereskedelemben.
20. A közgazdasági szabályozórendszer.
21. A bérpolitika és a foglalkoztatáspolitika esz

közrendszere.
22. A termékforgalmazás és a piacfelügyelet.
23. A népgazdaság irányításáról és tervezéséről.

III.  Számítástechnika és alkalmazása

1. Számítógépes vállalati információrendszerek 
tervezése és szervezése I. (Bevezetés a gaz
dasági informatikába)

2. Számítógépes vállalati információrendszerek 
tervezése és szervezése II. (Gazdasági infor
matika)

3. Számítástechnika alkalmazása a vállalati 
bér- és munkaerőgazdálkodásban.

4. Mérnöki számítástechnika.
5. Számítógéppel összekapcsolt reprográfiai 

rendszerek tervezése, szervezése és üzemel
tetése.

IV. Kisszövetkezetek-kisvállalkozások ügyvitelével 
kapcsolatos tanfolyamok

1. Kisvállalkozások adóelszámolása és könyv- 
vezetése .

2. Kisvállalkozások árképzése.
3. Kisvállalkozások munkaügyi- és társadalom- 

biztosítási szabályai és gyakorlata.
4. Kisszövetkezetek szervezése és gazdálkodása.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora pá
lyázatot hirdet a Fül-Orr-Gége Klinikán megüre
sedett 3221 ksz. egyetemi tanári állás elnyerésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata: a kli
nika igazgatói teendőinek ellátása; az orvostan
hallgatók elméleti és gyakorlati oktatása, vizsgáz
tatása; a klinika oktató-nevelő, tudományos-ku
tató, valamint gyógyító-megelőző tevékenységének 
irányítása és ellenőrzése, továbbá mindaz, amit a 
3/1969. (VII. 4.) MM. sz. rendelet 4. fejezete, illetve 
az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata a 
klinika igazgatói feladatköréül meghatároz.

A pályázat feltételei: orvosi diploma, szakor
vosi képesítés, tudományos fokozat, felsőoktatási 
intézményben kifejtett legalább 15 éves oktatói, 
vagy ugyanennyi időn át a szakképzettségének meg
felelő munkaterületen végzett kiemelkedő tevékeny
ség, vezetési gyakorlat és készség, legalább egy vi
lágnyelven előadói és vitaképesség.

Á kinevezett egyetemi tanár magángyakorlatot 
nem folytathat. Illetménye a felsőoktatási intéz
mények bérrendezéséről szóló 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH sz. rendelkezés szerint a kulcsszámnak meg
felelően kerül megállapításra. Lakást az egyetem 
nem tud biztosítani.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

a) jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolá
sát, fizetését,

b) eddigi szakmai munkájának és eredményei
nek részletes ismertetését, ezek között:
— oktatói és tudományos munkásságának 

részletes ismertetését,
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul

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

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, ide
gen nyelvi ismeretét, jelentősebb külföldi 
tanulmányútjait,

c) oktató-nevelő és tudományos tevékenységére 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

1. részletes önéletrajzot 2 példányban,
2. a képzettséget és szakképesítést, illetőleg a 

tudományos fokozatot tanúsító oklevelek, 
nyelvvizsgabizonyítványok hiteles másolatát,

3. orvosi nyilvántartásba vételről igazolást,
4. kitöltött és hitelesített törzslapot,
5. hatósági erkölcsi bizonyítványt,
6. minősítést, illetve működési bizonyítványt,
7. a tudományos munkák egy-egy különlenyo

matát.
A pályázati kérelmeket a felsorolt mellékletek

kel együtt az Egészségügyi Közlönyben való a köz
zétételtől számított 4 héten belül lehet benyújtani 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem Személyzeti és 
Oktatási Önálló Osztályára (6701 Szeged, Lenin 
krt. 107. Pf. 427.).

Dr. Cserháti István
egyetemi tanár, 

rektor

Az Orvostovábbképző Intézet (1389 Budapest,
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet az OTKI
Kórbonctani és Kórszövettani Intézetében

1 fő 3221 kulcsszámú igazgató egyetemi tanári 
állásra.

A kinevezendő igazgató egyetemi tanár feladata:

— a Kórbonctani és Kórszövettani Intézet igazga
tói teendőinek ellátása,

— a különböző szintű, legkorszerűbb ismereteket 
nyújtó kórbonctani és kórszövettani tovább
képző tanfolyamok szervezése, ellenőrzése, elő
adások tartása,

— a szakorvosjelöltek konzultációs rendszerének 
szervezése, ellenőrzése,

— az Intézet diagnosztikai és tudományos tevé
kenységének irányítása,

— az OTKI klinikai-pathológiai munkájának tudo
mányos elemzése, klinikai-pathológiai konferen
ciák szervezése.

Pályázati feltétel:

— általános orvosi diploma,
— kórbonctani és kórszövettani szakorvosi képe

sítés,
— kiemelkedő elméleti és gyakorlati felkészültség,
— tudományos fokozat,
— magas szintű, folyamatos tudományos tevékeny

ség,
— legalább 15 éves szakmai és felsőoktatásban 

szerzett 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 Orvostovábbképző Intézet (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet az Orszá
gos Onkológiai Intézet bázisán újonnan létesített 
Fej-, Nyaksebészeti Tanszéken 

1 fő 3221 kulcsszámú tanszékvezető egyetemi 
tanári állásra.

A kinevezendő tanszékvezető egyetemi tanár feladata:

— a tanszék vezetésével járó feladatok ellátása,
— a különböző szintű fej-nyaksebészeti témakör

ben tartandó továbbképző tanfolyamok szerve-
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zése, előadások tartása és a tanfolyamok elő
adásainak ellenőrzése,

— a szakorvosjelöltek konzultációjának szervezése 
és irányítása.

Pályázati feltétel:
— általános orvosi diploma,
— fül-orr-gége szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— szakterületének átfogó, magas szintű ismerete,
— legalább 15 éves szakmai gyakorlat,
— legalább 15 éves oktatási gyakorlat,
— a szakorvostovábbképzésben való folyamatos 

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

matát.
A pályázatokat — szolgálati úton — a hirdet

mény Egészségügyi Közlönyben való megjelenésétől 
számított 30 napon belül az Orvostovábbképző Inté
zet rektorához kell benyújtani.

Dr. Endrőczi Elemér
egyetemi tanár, 

rektor

Az Orvostovábbképző Intézet rektora (1389. 
Budapest, Szabolcs u. 35.) pályázatot hirdet az 
Egészségügyi Főiskolai Kar Marxizmus—leniniz- 
mus Tanszékén

1 fő  3225 kulcsszámú tanszékvezető főiskolai tanári 
állásra.
A kinevezésre kerülő főiskolai tanár feladata:

a Tanszék vezetése, a Tanszéken folyó oktatás, 
vizsgáztatás és tudományos kutató munka szer
vezése, irányítása, továbbá az abban való rész
vétel.

Pályázati feltétel:
filozófiai és biológiai szakos végzettség, tudomá
nyos fokozat, szakterületének magas szintű á t
fogó ismerete, legalább 10 éves oktatási gya
korlat, valamint az oktatás és kutatás szerve
zésében megfelelő jártasság.

A pályázathoz mellékelni kell:
— diplomát (oklevelet),
— részletes önéletrajzot,
— személyi adatlapot,
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— működési bizonyítvány(oka)t,
— minősítést,
— szakképesítésről, nyelvismeretről, tudományos 

fokozatról szóló igazolást,
— erkölcsi bizonyítványt,
— megjelent tudományos munkák jegyzékét.

A pályázatokat — szolgálati úton — a hirdet
mény Egészségügyi Közlönyben való megjelenését 
követő 4 héten belül az Orvostovábbképző Intézet 
rektorához kell eljuttatni.

Dr. Endrőczi Elemér
egyetemi tanár, 

_______ rektor

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
OZIMÁK ISTVÁN-t, az MTA Kutatási Eszkö

zöket Kivitelező Vállalat igazgatóját nyugállomány
ba vonulása alkalmából, több évtizedes politikai, 
társadalmi, közéleti és vállalatvezetői tevékenysége 
elismeréséül

SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND;

HORVÁTH LAJOS-t, az MTA Kísérleti Orvos- 
tudományi Kutató Intézet, gazdasági igazgatóhe
lyettesét nyugállományba vonulása alkalmából kö
zel három és fél évtizeden át végzett kiemelkedő 
gazdasági munkájáért

MUNKA ÉRDEMREND 
e z ü s t  fokozata

kitüntetésben részesítette.

FOGADÓÓRÁK

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

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak más 
időpontokban is rendelkezésére áll.

Igazgatási és jogi Főosztály

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

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

Igazgatási és jogi főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke kedden 14—15 óráig,

Mádl Ferenc, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára csütörtökön 10—11 óráig tart fogadóórát. 
Előzetes bejelentés a 173-929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
titkárság
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J o g sza b á ly o k
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 

6/1985. (A. K. 13.) MTA—F. sz.
u t a s í t á s a

a  m u n k a v is z o n y b a n ,  m u n k a k ö r i  k ö te le z e t t s é g  t e l j e 
s í t é s e k é n t  a lk o to t t  tu d o m á n y o s  m ű v e k  f e lh a s z n á lá 
s á r ó l é s  a  s z e r z ő i  jo g d íjá r ó l s z ó ló  2 /1 9 7 7 .  ( A .  K . 5 .)

M T A — F . s z á m ú  u ta s ítá s  m ó d o s ítá s á r ó l

A szerzői jogról szóló 1969. évi 111. törvény 
14. §-ában, valamint a szerzői jogi törvény végre
hajtásáról rendelkező 9/1969. (XII. 29.) MM számú 
rendelet 11. és 12. §-ában foglaltak alkalmazására 
kiadott 2/1977. (A. K. 5.) MTA—F. számú utasítást 
(a továbbiakban: Ut.) a művelődési miniszterrel, 
a pénzügyminiszterrel, az Állami Bér- és Munka
ügyi Hivatal elnökével, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökével és a Közalkalmazottak Szak- 
szervezete főtitkárával egyetértésben a következők 
szerint módosítom:

1 - §

Az Ut. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az intézmény igazgatója hozzájárulhat ahhoz, 

hogy a munkaköri kötelezettség alapján alko
tott mű felhasználási jogát a szerző gyakorolja. 
Az indokolást is tartalmazó hozzájárulást a 
kutatás dokumentációjához kell csatolni.”

2- §

(1) Az Ut. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„(5) Ha a felhasználási jogot a szerző gyako
rolja és a mű előkészítésének technikai 
feltételeit az intézmény biztosítja, akkor 
a felhasználással kapcsolatos újabb kiadá
sok önköltségét a szerzőnek vagy a fel
használó harmadik személynek az intéz
mény részére meg kell térítenie.”

(2) Az Ut. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:

„(6) Ha a mű felhasználási (kiadási) jogát a
3. § (1) bekezdésben, illetve a 3. § (3) 
bekezdésben foglaltak alapján a szerző 
gyakorolja, a szerzői jogdíj teljes összege 
a szerzőt illeti meg.”

3- §
Ez az utasítás 1985. október 15-én lép hatályba.

Láng István s. k.

K ö zlem én y ek
Tudományos Minősítő Bizottság titkársága

3. 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: 
1985. május 31.)

Nyelvtudományi, orientalisztikai, klasszika-filológiai 
szakbizottság

NYIRKOS ISTVÁN:
(KLTE Magyar Nyelvtudományi Tsz. Debrecen) 
„Az inetimológus mássalhangzók a magyarban” 
c. értekezése alapján a nyelvtudomány kandi
dátusa,

MÁRK TAMÁS:
(Janus Pannonius Tud. Egy.)
„Az aspektus a szamojédban” c. értekezése 
alapján a nyelvtudomány kandidátusa, 

ZOLTÁN ANDRÁS:
(ELTE Orosz Filológiai Tsz) 
„Nyugatorosz-nagyorosz nyelvi kapcsolatok a 
szókincs terén a XV. században” c. Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a nyelv- 
tudomány kandidátusa.

Irodalomtudományi szakbizottság
PELLE JÁNOS:

(Kossuth Könyvkiadó)
„Ész és szenvedély” c. könyve alapján az 
irodalomtudomány kandidátusa,

VARGHA ÁGNES:
(MTA Szociológiai Kút. Int.)
„Shakespeare magyarul” c. értekezése alapján 
az irodalomtudomány kandidátusa,

Történelemtudományi szakbizottság
GADANECZ BÉLA

(Vasúti Tud. Kút. Int.)
„A magyarországi vasutasok szocialista mozgal
mának története 1908-ig” c. értekezése alapján 
a történelemtudomány kandidátusa,

JÁSZAY MAGDA:
(nyugdíjas)
„Párhuzamok és kereszteződések a m agyar- 
olasz kapcsolatok történetéből” c. könyve alap
ján a történelemtudomány kandidátusa,

SZILI FERENC:
(Somogy megyei Levéltár, Kaposvár)
„A cukorrépa termesztése Délkelet-Dunántúlon 
és a MIR Kaposvári Cukorgyára (1894—1944)” 
c. értekezése alapján a történelemtudomány 
kandidátusa,

VARSÁNYI ERIKA:
(BME Tud. Szocializmus)
„Weltner Jakab politikai pályája (1919—1936)” 
c. értekezése alapján a történelemtudomány 
kandidátusa.

Földrajzi, meteorológiai szakbizottság
FEJŐS IVÁNYI ZSUZSA:

(Országos Meteorológiai Szolgálat)
„A planetáris határréteg néhány antropogén 
módosulásának numerikus modellezése” c. érte
kezése alapján a földrajz (meteorológia) tudo
mány kandidátusa.

Matematikai és számítástudományi szakbizottság
BEZDEK KÁROLY:

(ELTE TTK Geometriai Tanszék)
„Optimális elrendezések” c. értekezése alapján 
a matematika tudomány kandidátusa,
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HORVÁTHNÉ TEMESVÁRI ÁGOTA:
(ELTE TTK)
„Többszörös elhelyezések és fedések” c. érteke
zése alapján a matematika tudomány kandidá
tusa,

RAPCSÁK TAMÁS:
(MTA SZTAKI)
„A nemlineáris programozás differenciálgeomet
riai vonatkozásairól” c. értekezése alapján a 
matematika tudomány kandidátusa.

Fizikai és csillagászati szakbizottság

CZÉGÉ JÓZSEF:
(MTA Szegedi Bioi. Közp.)
„A fehérje és a membrán mozgása a bakterio- 
rodopszin fotociklusában” c. értekezése alapján 
a fizika tudomány kandidátusa,

HOANG VAN SUU:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„A gagolínium szilicid képződése és oxidá
ciója” c. értekezése alapján a fizika tudomány 
kandidátusa,

KECSKEMÉTI JÓZSEF:
(MTA KFKI)
„A háromnukleon szórási állapot és a neutron
neutron kölcsönhatás” c. értekezése alapján a 
fizika tudomány kandidátusa,

KEMÉNY TAMÁS:
(Központi Fizikai Kutatóintézet) 
„Kristályosodás és rövid távú rend átmeneti 
fém-metalloid amorf ötvözetekben” c. értekezése 
alapján a fizika tudomány kandidátusa, 

PÁZSIT IMRE:
(MTA KFKI)
„Reaktorzónák rezgésdiagnosztikája neutronzaj 
módszerrel” c. értekezése alapján a fizika tudo
mány kandidátusa,

TÓTH ANDRÁS:
(BME Fizikai Intézet)
„Mozgó diszlokációk és ponthibák kölcsönhatása 
egyszerű ionkristályokban” c. értekezése alapján 
a fizika tudomány kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság

MAKAI SÁNDOR:
(Kossuth MgTsz, Jánossomorja)
„Különböző adagú nitrogénműtrágyák hatása 
az egy fajú és több komponensű gyepnövények 
terméshozamára és beltartalmi értékeire” c. 
Szovjetunióban megvédett értekezése alapján 
a mezőgazdaságtudomány kandidátusa.

Agrárökonómiai szakbizottság

ALI ABDUL-AMIR AL ABOODI:
(Yemeni Népi Demokratikus Köztársaság) 
„Fisheries Management and Development in 
People’s Democratic Republic of Yemen” c. 
értekezése alapján a mezőgazdaságtudomány 
kandidátusa,

CSOMA MIHÁLY:
(Kaposvári Hibridsertést Tenyésztő és Ért. 
Köz. V.)
„A termelési folyamatok technológiáinak meg
alapozása és gépesítési eszközök kidolgozása a

magyarországi sertéstelepekre” c. Szovjetunió
ban megvédett értekezése alapján a mezőgazda
ságtudomány kandidátusa,

DARÓCZI LAJOS:
(Aranykalász Mg. Tsz. Kaposvár)
„Az önfinanszírozás és a szövetkezeti bővített 
újratermelés feltételei” c. értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány kandidátusa.

Elméleti orvostudományi szakbizottság

BORVENDÉG JÁNOS:
(Országos Gyógyszerészeti Intézet) 
„Trifenil-alkén antiösztrogén hormonális hatá
sai, hatásmechanizmusa” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

CSUKÁS ZSUZSANNA:
(SOTE Mikrobiológia)
„Haemophilus törzsek kitenyésztése, meghatá
rozása és biológiai tulajdonságai” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

DUX LÁSZLÓ:
(SZOTE Biokémiai Intézet)
„A szarkoplazmatikus retikulum kálciummal 
aktivált adenozin-trifoszfatáz enzimének vana- 
dáttal indukált kétdimenziós kristálya” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

NYIKOLNYIKOV SZERGEJ:
(OKI)
„Salmonella törzsek R-plazmidjainak jellemzése 
és új klónozó vektor kialakítása” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa, 

POROS ANNA:
(Orsz. Haematológiai és Vértranszfúziós Int.) 
„In vitro aktiválás során keletkezett emberi 
cytotoxikus sejtek, azok viszonya a természetes 
és az antigén specifikus cytotoxikus sejtekhez” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

SCHNEIDER FERENC:
(SOTE II. Kórbonctani Int.)
„Az adventicia szerepe az aortafal nemspecifikus 
válaszreakciójának kialakításában” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa, 

SZENDRŐI MIKLÓS:
(SOTE Orthopédiai Klinika)
„A fibronectin megjelenése különböző májbeteg
ségekben kísérletes és humán vizsgálatok alap
ján” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

Klinikai orvostudományi szakbizottság II.

BENEDEK GYÖRGYNÉ dr. JANÁKY MÁRTA: 
(SZOTE Szemklinika)
„Látókérgi kiváltott válaszok a látórendszert 
károsító betegségekben” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

CZINNER ANTAL:
(SOTE I. Gyermekklinika)
„Az arteriosclerosis rizikófaktorainak vizsgálata 
kövér gyermekekben” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

CSECSEI GYÖRGY:
(DOTE Ideg-Elme Idegsebészet)
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„A blink-reflex és a kiváltott potenciálok az 
agytörzy megbetegedéseiben” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa,

KONDÁS JÓZSEF:
(Péterfi S. u. KH. Urológia)
„A húgyhólyagdaganatok sebészeti kezelése: 
transzuretrális rezekció (TÚR) és feltárásos 
műtétek” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

KOVALOVSZKI LAJOS:
(Városi Tanács Kórház, Szentes)
„Összefüggés a méhlepény gyulladása és a mag
zat károsodása között” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

LE QUI CUONG:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„A műtét alatt és a postoperativ időszakában 
fellépő keringési zavarok” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

MARÓDI LÁSZLÓ:
(DOTE Gyermekklinika)
Hollandiában megvédett „Antibakteriális véde
kező mechanizmusok érett humán újszülött
ben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

OROSZLÁN GYÖRGY:
(DOTE Gyermekklinika)
„A D-penicillamin antioxidáns és sajátos farma
kológiái hatásai újszülöttkorban” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa, 

PILISHEGYI JÁNOS:
(III. kér. Tanács Margit Kórház)
„A hormonális fogamzásgátlók mellékhatásainak 
és szövődményeinek vizsgálata longitudinális 
felmérés alapján” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

RAHÓTY PÁL:
(Országos Onkológiai Intézet)
„Synovialis sarcoma (a klinikum), diagnosztika 
és gyógykezelés” c. Szovjetunióban megvédett 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

SEBESZTA MIKLÓS:
(Központi Állami Kórház)
„Katecholaminok hatása a szívizom infarktus 
korai szakaszában” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

SZŰCS ATTILA:
(Megyei Kórház, Kecskemét)
„A posztzosteres neuralgia klinikuma, pato- 
mechanizmusa és terápiája” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa,

TRAN LE THUY:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„Vizuális és coriolis ingerrel kiváltott mozgás
betegség” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa,

UHERECZKY GÁBOR:
(Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézet)
„A béta adrenerg rendszer funkcionális állapotá
nak vizsgálata és ennek klinikai jelentősége 
gyermekkori asthma bronchialéban” c. Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság

ANTAL SÁNDOR:
(TAURUS Gumiipari Vállalat)
„Alapelvek meghatározása kísérletek és megfon
tolások alapján a nagyméretű, hagyományos 
tömlők konstrukciójának és gyártástechnológiá
jának kialakításához” c. értekezése alapján a 
műszaki tudományok kandidátusa,

JOÓ MÁRIA:
(Lőrinci Textilipari Vállalat)
„Cérnázási eljárások hatása a cérna minőségére, 
különös tekintettel a sodrási folyamatok elemzé
sére” c. értekezése alapján a műszaki tudomány

NASSIR HASSAN ABDUL HUSSAIN:
(Iraki Köztársaság)
„A szerszámgépek öngerjesztett rezgéseinek és 
zajának csökkentési lehetőségei” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa, 

TRANTA FERENC:
(NME Fémtani Tanszék)
„Melegalakító szerszámacélok hőkezelésének 
fémtani alapjai” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

WOPERA LÁSZLÓNÉ:
(NME Tüzeléstani Tanszék)
„Izzítókemencék földgáz lángjában képződő 
nitrogénoxidok tüzeléstechnikai módszerekkel 
történő csökkentése” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

Energetikai szakbizottság

DANKÓ GYÖRGY:
(BME Hő- és Rendszertechnikai Int.)
„Mérés és modellépítés a lokális hőátadás meg
határozására” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

PAMMER ZOLTÁN:
(VEI KI)
„Erőművi szerkezeti elemek tranziens hőmér
sékleteloszlásának számítása és szilárdsági ellen
őrzése végeselem módszerrel” c. értekezése alap
ján a műszaki tudomány kandidátusa.

Elektronikai és számítástechnikai szakbizottság

ZSDÁNSZKY KÁLMÁN:
(Országos Mérésügyi Hivatal)
„Dozimetriai etalon mérőrendszerek korszerű
sítése és automatizálása” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudományi szakbizott
ság

ISTVÁNFI GYULA:
(BME Építészettörténeti és Elméleti Intézet) 
„Technikai és szemléleti tényezők az építészet 
keletkezéstörténetében” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa,

KURUTZ KÁROLYNÉ Kovács Márta:
(BME Építőmérnöki Kar, Mechanikai Tsz.) 
„Feltételes kapcsolatú, szubdifferenciális anyag
törvényű szerkezetek állapotváltozás-vizsgá
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lata” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa.

SZÖLLŐS1 JÓZSEF:
(SZIKT1)
„Zárványok (mikroheterogenitások) hatása az 
üveg szilárdságára” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa,

TÁRNÁI GÉZA:
(BME Közlekedésiedül, és Szerv Int.)
„Vasúti biztosítóberendezések jelfogóegységei
nek gépi vizsgálata” c. értekezése alapján a 
közlekedéstudomány kandidátusa.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság

MÁRTON PÉTERNÉ dr. Szalay Emőke:
(Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet)
„A Mecsek-hegység és a Velencei-hegység mag
más kőzeteinek paleomágnessége” c. értekezése 
alapján a földtudomány kandidátusa,

Kémiai szakbizottság 1.

HAJDÚ PÉTER:
(MTA KKKI)
„Hidroperoxidok bomlási folyamatairól” c. ér
tekezése alapján a kémia tudomány kandidátusa, 

JOÓ PÁL:
(KLTE Izotóp Labor.)
„Az anionok szerepe az aktív állapotú elektro
kémiai fémoldásban” c. értekezése alapján a 
kémia tudomány kandidátusa,

LINDNER JENŐ:
(MTA Műsz. Anal. Kém. Kút.)
„Az ionszelektív elektródok dinamikus sajátsá
gainak vizsgálata” c. értekezése alapján a kémia 
tudomány kandidátusa,

PALLÓ GÁBOR:
(BME Fizikai I. Tud. tört. Kút. Csop.)
„Az anyagszerkezeti nézetek válsága a századelő 
magyarországi kémiájában” c. értekezése alap
ján a kémia tudomány kandidátusa,

ZRÍNYI MIKLÓS:
(ELTE TTK Kolloidkémiai és Kolloidtechn. 
Tsz.)
„Állapotváltozások poli(vinil-acetát) gélekben” 
c. értekezése alapján a kémia tudomány kandi
dátusa.

Kémiai szakbizottság II.

GALAMB VILMOS:
(MTA Petrolkémiai Kút. Csop.) 
„Alkil-kobalt-karbonilok” c. értekezése alapján 
a kémia tudomány kandidátusa,

KESERŰ PÉTER:
(Országos Gyógyszerészeti Intézet)
„Szilárd gyógyszerek bioegyenértékűségének elő
rejelzése in vitro módszerekkel” c. értekezése 
alapján a kémia tudomány kandidátusa,

LE TIEN VINH:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„A növényi élelmiszerek antinutritív anyagai
nak vizsgálata” c. értekezése alapján a kémia 
tudomány kandidátusa,

LÉVAI ALBERT:
(KLTE Szerves Kémiai Tanszék) 
„1,5-Benzotiszepinek szintézise és sztereokémiá
ja” c. értekezése alapján a kémia tudomány 
kandidátusa,

NGUYEN XUAN THIEN:
(Vietnami Szocialista Köztársaság) 
„Liáztartalom pektinbontó enzimkomplexum 
előállítása, maceráló és derítő hatásának vizsgá
lata” c. értekezése alapján a kémia tudomány 
kandidátusa,

SOÓS ISTVÁN:
(Gumiipari Vállalat Külker. lg.)
„A kaucsuk-töltőanyag kölcsönhatás jellemzése 
a Mullins-féle lágyulás és Mooney—Rivlin egyen
let állandói segítségével” c. értekezése alapján a 
kémia tudomány kandidátusa,

PETNEHÁZY IMRE:
(BMR Szervesk. Techn. Tsz.)
„A PERKOW—ARBUZOV reakció” c. érteke
zése alapján a kémia tudomány kandidátusa, 

PHAM TH1 CUC:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„Adatok alkaloidok és készítményeik kroma
tográfiás ellenőrzéséhez” c. értekezése alapján a 
gyógyszerészeti tudomány kandidátusa,

SÜLI MIHÁLYNÉ 
dr. Vargha Helga:

(MTA Peptidkém. Tanszéki Kút. Csop.) 
„Aminosavak és peptidek alkilező sajátságú 
származékainak szintézise” c. értekezése alapján 
a kémia tudomány kandidátusa.

Biológiai 'szakbizottság I.

ADEL HUSSEIN GHAR1B:
(Növényvédelmi Kutató Intézet)
„A Bacillus thuringiensis H-14 szerotípusa 
felhasználásának lehetősége csípős szúnyogok 
lárvái ellen vízi ökoszisztémákban” c. értekezése 
alapján a biológia tudomány kandidátusa, 

BEDE MIHÁLYNÉ Muskó Ilona:
(MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete) 
„Néhány rákfaj emésztőrendszerének morfoló
giája a vízben lévő szennyeződések hatásával 
összefüggésben” c. Szovjetunióban megvédett 
értekezése alapján a biológia tudomány kandi
dátusa,

NEMCSÓK JÁNOS:
(JATE Biokémiai Tsz.)
„Környezetszennyeződés hatása halak egyes 
élettani folyamataira” c. értekezése alapján a 
biológia tudomány kandidátusa,

PHAM NGOC LIEN:
(Vietnami Szocialista Köztársaság)
„Környezet és mezofauna — rhitron tanul
mány” c. értekezése alapján a biológia tudomány 
kandidátusa,

PARÁD1 ELEMÉR:
(ELTE Genetikai Tsz.)
„Mutagének hatásának genetikai analízise 
Drosophila melanogasterben” c. értekezése alap
ján a biológia tudomány kandidátusa, 

POMOGYI PIROSKA:
(Agrártudományi Egyetem, Keszthely) 
„Kis-balatoni tömeges hínárfajok tápanyagfor
galma és annak kapcsolata a vízminőségvédel-
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lemmel” c. értekezése alapján a biológia tudo
mány kandidátusa,

SUSA ÉVA:
(Igazságügyi Orvosszakértő Intézet)
„A lábujji és a talpi dermatoglyphia a szárma
zásmegállapításban” c. értekezése alapján a 
biológia tudomány kandidátusa,

TÁTRAI ISTVÁN:
(MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete) 
„A dévérkeszeg és a chironomida lárvák szerepe 
a Balaton nitrogén háztartásában” c. Lengyel- 
országban megvédett értekezése alapján a bioló
gia tudomány kandidátusa.

Biológiai szakbizottság II.

BÉRCZI ALAJOS:
(MTA Szegedi Biológiai Központ) 
„Csíranövények K-felvétele és kation tartalmá
nak szabályozódása különböző K-ellátás mellett: 
fizikai-kémiai nézőpont” c. értekezése alapján a 
biológia tudomány kandidátusa,

SZABÓ ENDRÉNÉ dr. Rácz Ilona:
(ELTE TTK Növényélettani Tsz.)
„A fény szerepe a búza riboszomális és transzfer 
RNS-einek poszttranszkripcionális módosításá
ban” c. értekezése alapján a biológia tudomány 
kandidátusa,

SZIGETI ZOLTÁN:
(ELTE TTK)
„4-hidroxi-benzonitrit származékok fotoszinté
zist gátló és klorofilldestrukciót fokozó hatásai 
in vivo és in vitro” c. értekezése alapján a 
biológia tudomány kandidátusa, 

MADERSPACH KATALIN:
(MTA SZBK Bioi. Közp. Biokém. Int.) 
„Béta-adrenerg membrán receptorok működése, 
fejlődése és szabályozása intakt, tenyésztett 
idegrendszeri sejtekben” c. értekezése alapján a 
biológia tudomány kandidátusa,

NGUYEN VAN PRUC:
(Vietnami Szocialista Köztársaság) 
„Foszforsavészter típusú növényvédőszer-mér- 
gezések diagnosztikája a posztmortális és klini
kai laboratóriumi gyakorlatban” c. értekezése 
alapján a biológia tudomány kandidátusa, 

TÖRÖK ISTVÁN:
(MTA SZBK Biokémiai Int.)
„Egy eukarióta gén — a Drosophila melanogas- 
ter egyik hő-sokk génjének — DNA szekvencia
analízise” c. értekezése alapján a biológia tudo
mány kandidátusa,

Pszichológiai szakbizottság

BORGOS GYÖRGY:
(Országos Vezetőképző Központ) 
„Diagnosztikai lehetőségek a vezetői munka
körre való pszichológiai alkalmasság megálla
pítására” c. értekezése alapján a pszichológia 
tudomány kandidátusa.

Szociológiai és demográfiai szakbizottság

UTASI ISTVÁNNÉ:
(Veszprémi Vegyipari Egyetem)

„Fogyasztói magatartások, mint az életstílus 
egyik vegyülete” c. értekezése alapján a szocioló
gia tudomány kandidátusa.

Politikatudományi szakbizottság

ÁCS ILONA:
(BME Tud. Szoc. Tsz.)
„Politikai küzdelmek Szíriában a függetlenség 
kivívásától a Baath Párt politikai hatalmának 
megszilárdulásáig (1946—1970)” c. értekezése 
alapján a politikatudomány kandidátusa.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természet- 
tudományi Kutatólaboratóriumai pályázatot hirdet 
gazdasági igazgatói munkakörre.

Pályázhatnak szakirányú felsőfokú képesítéssel, 
és gazdasági gyakorlattal rendelkező szakemberek.

A pályázatokat 1985. október 30-ig az MTA 
Természettudományi Kutatólaboratóriumai igaz
gatójához (1112 Bp. Budaörsi út 45.) lehet benyúj
tani. A pályázathoz részletes önéletrajzot kell 
csatolni.

MTA Természettudományi 
Kutatólaboratóriumai

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK 

A Magyar Mépköztársaság Minisztertanácsa 

ROMHÁNYI GYÖRGY-öt,
az MTA levelező tagját, nyugalmazott egyetemi 
tanárt,
80. születésnapja alkalmából a morfológiai szerke
zetkutatás és kórbonctan területén végzett kiemel
kedő tudományos munkásságáért, iskolateremtő 
tevékenységéért

SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND,

GYURKÓ PÁL-t,
a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem, Termő- 
helyismerettani Tanszék, tudományos főmunka
társát,
nyugállományba vonulása alkalmából a hazai laska
gomba nemesítésben elért eredményeiért és közel 
négy évtizedes egyetemi oktatói tevékenységéért,

VARGA JÓZSEF-et,
az irodalomtudomány kandidátusát,
az MTA Irodalomtudományi Intézete tudományos
főmunkatársát,
nyugállományba vonulása alkalmából az Ady- 
kutatásban elért tudományos eredményeiért és 
jelentős tudománypolitikai és szervezőmunkájáért

MUNKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata

kitüntetésben részesítette.
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PÁLYÁZAT
1986. évi kutatási jutalmakra

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot ír ki a távlati és középtávú tudományos 
kutatások körében elért jelentős eredmények jutalmazására

A  p á ly á z a to n  r é s z t  v e h e tn e k  t u d o m á n y o s  k u t a tó k  é s  e g y e te m i o k ta t ó k ,  i l l e t v e  k o lle k t ív á k ,  
to v á b b á  k u ta tá s s a l  f o g la lk o z ó  m á s  s z a k e m b e r e k  f ü g g e t le n ü l a t tó l ,  h o g y  m ily e n  m u n k a h e ly e n  d o lg o z n a k .

A  p á ly á z a to n  —  k é t  é v n é l  á lta lá b a n  n e m  ré g eb b i —  n y o m ta tá s b a n  m e g j e le n t ,  j e le n t ő s  ú j k u t a 
t á s i  e r e d m é n y t  ta r ta lm a z ó  ta n u lm á n n y a l ,  k ö n y v v e l  v a g y  k ö z lé s r e  a lk a lm a s  k é z ir a t ta l  ( k iv é te le s e n  
k u t a tá s i  z á r ó j e le n t é s s e l) ,  i l le tv e  k u t a tá s i  e r e d m é n y , v a g y  a n n a k  g y a k o r la t i  b e v e z e té s é r ő l  s z ó ló  m e g 
f e le lő  le ír á s  b e n y ú j tá s á v a l le h e t  r é s z t  v e n n i.

A  k u t a tá s i  ju t a lo m  a z  e r e d m é n y  j e le n t ő s é g é t ő l  fü g g ő e n  e g y é n i p á ly á z ó  e s e té b e n  8000—25 000 
F t ,  k u t a tó i  k o lle k t ív á k  e s e té b e n  a z  e g y  p á ly á z ó r a  ju tó  ö s s z e g  5000—20 000 F t.

N e m  r é s z e s íth e tő k  a  f e n t i  ju ta lo m b a n :
—  a z  A k a d é m ia  t a g ja i ,  a  k u t a tó in t é z e t e k ,  a  t a n s z é k i a k a d é m ia i  k u ta tó c s o p o r to k  és  e g y é b  

k u t a tó h e ly e k  v e z e tő i;
—  a k ik  a z  a d o tt  k u ta tá s i  t e v é k e n y s é g é r t  a  m u n k a v is z o n y  a la p já n  k a p o t t  a n y a g i  j u t ta t á s o n ,  

i l l e t v e  a  m á r  m e g j e le n t  t a n u lm á n y  v a g y  k ö n y v  s z e r z ő i  d íjá n  é s  k ia d ó i n ív ó d íjo n  k ív ü l m á s  
e l le n é r té k b e n  ( s z a k é r tő i ,  ú j í t á s i ,  s z a b a d a lm i d íjb a n , k u ta tá s i  e r e d m é n y é r t  k a p o t t  k ü lö n  
ju ta lo m b a n  s t b .)  r é sz e sü lte k ;

—  k u ta tá s i  ju t a lo m m a l k a p c s o la tb a n  m á r  é r d e m b e n  e lb ír á lt  p á ly a m u n k á k , k iv é v e  h a  o ly a n  
s z á m o t te v ő e n  ú j tu d o m á n y o s  e r e d m é n y t  ta r ta lm a z n a k ,  a m e ly e t  a  p á ly á z ó  a  k o rá b b i e lb ír á lá s  
ó ta  ér t e l .

A  p á ly á z a tn a k  ta r ta lm a z n ia  k e ll:

—  A  p o n to s a n  k itö ltö t t  p á ly á z a t i  ű r la p o t  (b e s z e r e z h e tő  a z  M T A  T u d o m á n y o s  T e s tü le t i  T itk á r 
s á g á n ,  B p . V .,  M ü n n ic h  F . u .  7 . s z á m  a la t t ,  a z  e g y e te m e k  r e k to r i h iv a ta la ib a n , to v á b b á  a k a d é m ia i  é s  
tá r c a  k u ta tó in t é z e t e k b e n ) .

—  A  k u ta tá s i  e r e d m é n y t  ta r ta lm a z ó  ta n u lm á n y t ,  k ö n y v e t  (k ö z lé s r e  a lk a lm a s  k é z ir a to t ,  a  k u t a 
tá s i  e r e d m é n y r ő l,  v a g y  a n n a k  g y a k o r la t i  b e v e z e té s é r ő l  s z ó ló  le ír á s t ) .

S z ü k s é g  e s e té n  a  g o n d o z á sé r t  f e le lő s  tá r c á k  k o o r d in á ló  b iz o t t s á g a i ,  i l le tv e  t a n á c s a i  a d n a k  f e lv i 
lá g o s í tá s t  a rra  n é z v e ,  h o g y  a z  a d o tt  p á ly a m u n k a  t e m a t ik á j a  a la p já n  m e ly ik  k u ta tá s i  fő ir á n y h o z , i l l e t ő 
le g  p r o g r a m h o z  ta r to z ik .

A  p á ly á z a to t  ( t a n u lm á n y t ,  k ö n y v e t ,  le ír á s t  s tb . ,  é s  a  p á ly á z a t i  ű r la p o t)  1 9 8 6 . j a n u á r  3 1 - ig  k e ll  
a  k u t a tó h e ly  ( a  m u n k a h e ly )  v e z e t ő j é h e z  b e n y ú j ta n i,  a k i  a  p á ly á z a t i  ű r la p r a  r á v e z e t i  v é le m é n y é t ,  é s  
a  p á ly á z a to t  1 9 8 6 . fe b r u á r  1 5 - ig  to v á b b ít ja  a  fő ir á n y  (p r o g r a m )  g o n d o z á s á é r t  e lső  h e ly e n  f e le lő s  tá r 
c á h o z .

A z  e lő ír t  h a tá r id ő  u tá n  v a g y  h iá n y o s a n ,  i l le t v e  a  p á ly á z a t i  k iír á s  v a la m e ly  k ö v e t e lm é n y é n e k  
m e g  n e m  fe le lő ,  to v á b b á  n e m  k e llő e n  r e n d e z e t t  a la k b a n  b e n y ú j to t t  p á ly á z a to k  n e m  v e h e t ő k  f ig y e le m b e .  
A  m á r  b e n y ú j to t t  p á ly á z a t i  a n y a g o t  a  h a tá r id ő  le já r ta  u tá n  k ie g é s z í te n i  v a g y  m ó d o s íta n i n e m  le h e t t .

A  k u ta tá s i  j u t a lm a k  k io s z tá s á r a  1 9 8 6  d e c e m b e r é b e n  k e r ü l so r .
A  k u ta tá s i  j u ta lo m b a n  r é s z e s ít e t t  p á ly a m u n k á k a t  a z  M T A  á ta d ja  h a s z n o s ítá s r a  a  fő ir á n y é r t  

(p r o g r a m é r t)  f e le lő s  tá r c á n a k .

B u d a p e s t , 1 9 8 5 . j ú l iu s  3 1 . A  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia
E ln ö k s é g e

P á ly á z a t i  t é m á k  fe ls o r o lá s a  a  k ö v e t k e z ő  o ld a lo n .



P á ly á z a t i  té m á k
(a pályázat alapjául szolgáló kutatási főirányok, programok címe)

O r sz á g o s  k ie m e lé s ű  k u t a tá s i  f e la d a to k

a) Országos Távlati Tudományos Kutatási terv (OTTKT)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
gondozásában

1. Szilárdtestek kutatása
2. Az életfolyamatok szabályozásának mechanizmusa
3. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos 

vizsgálata
4. A szocialista vállalat
5. A gazdaságpolitika továbbfejlesztésének tudományos 

megalapozása
6. A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása 

Magyarországon
7. Az ország természeti erőforrásainak átfogó tudományos 

vizsgálata

A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM 
gondozásában

8. A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatások
b) Országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési Terv

(OKKFT)

AZ IPARI MINISZTÉRIUM
gondozásában

9. Az energiagazdálkodás középtávú kutatási-fejlesztési 
feladatai (A/l)

10. A gépgyártástechnológia kutatási-fejlesztési feladatai 
(A/2)

11. A gépgyártás általános rendeltetésű alkatrész- és rész
egységgyártásának fejlesztése (A/3)

12. Távközlési berendezések kutatása-fejlesztése, különös 
tekintettel rendszerek kialakítására (A/5)

13. Az originális gyógyszerkutatás fejlesztése (A/7)
14. Növényvédőszerek kutatása-fejlesztése (A/8)

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
ÉS AZ IPARI MINISZTÉRIUM 

gondozásában
15. Orvosbiológiai diagnosztikus és terápiás készítmények 

kutatása, előállítása és bevezetése (A/15)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
ÉS AZ IPARI MINISZTÉRIUM 

gondozásában
16. Mikroelektronikai alkatrészek, technológiák és alap

anyagok kutatása-fejlesztése (A/4)
17. Az atomerőművek biztonságos üzemeltetését szolgáló 

kutatási-fejlesztési feladatok (A/l 1)

I. AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM

gondozásában
18. Települések fejlődésének irányítását megalapozó kuta

tások (B/4)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
gondozásában

19. Anyagtudományi és anyagtechnológiai kutatások (A/13)
20. Gazdaságunk szervezeti rendszere (B/l)
21. Az általános (egységes) szociálpolitikai koncepció kialakí

tását szolgáló kutatások (B/3)

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI 
MINISZTÉRIUM 

gondozásában
22. A gabonatermesztés fejlesztése (A/9)
23. A tömegtakarmányra és melléktermékekre alapozott 

hús- és tejtermelés (A/10)

A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM
gondozásában

24. A köznevelési rendszer fejlesztését szolgáló kutatások 
(B/2)

AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZET- ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI HIVATAL 

gondozásában
25. A Balaton regionális környezetvédelmi kutatása (A/12)

AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI FEJLESZTÉSI 
BIZOTTSÁG 
gondozásában

26. A fehérjetermelés ipari technológiájának kutatása és 
fejlesztése (A/14)

27. Biotechnológiai eljárások kutatása, fejlesztése és alkal
mazása a mezőgazdaságban és az iparban (A/16)

A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 
ÉS A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

gondozásában
28. Számítástechnikai alkalmazási rendszerek kutatása- 

fejlesztése (A/6)
c) a Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság
(1357. Budapest, Pf. 2) gondozásában levő kutatási felada
tok
29. Társadalmi-gazdasági fejlődésünk tendenciái, e fejlődés

ből fakadó ellentmondások a 80-as években
30. A munkásosztály helyzete; eszmei, politikai fejlődése, 

elkötelezettsége; a párt és a munkásosztály viszonya

31. A magyar értelmiség helyzete, szakmai-közéleti szerep- 
vállalása, ideológiai arculata és az MSZMP értelmiség
politikája

32. Az ifjúság önálló élet- és pályakezdésének főbb jellemzői, 
konfliktusai

33. Társadalmunk alkalmazkodási és innovációs képességé
nek vizsgálata

34. A nemzeti tudat hazánkban. A nemzeti-nemzetiségi 
kérdés korunkban

II.
T á r c a s z in te n  k ie m e l t  e g y e s  k u t a t á s i  f e la d a to k

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
gondozásában

1. Az ember és természeti környezetének (bioszféra) 
védelme (MTA —F/l)

2. Szénhidrogén- és szénkémiai kutatások (MTA —F/2)
3. A kémiai szerkezet és biológiai hatás közötti kapcso

latok törvényszerűségeinek kutatása (MTA —KKP/1)
4. Biotechnológiai kutatások, különös tekintettel a gén- 

technológiára (MTA —KKP/2)
5. Szám ítástechnikai kutatások alkalmazása (MTA — K KP/3)
6. Üj energiaforrások kutatása (MTA —KKP/4)
7. A talajok termékenységének környezetkímélő és ener

giatakarékos növelését szolgáló kutatások (MTA — 
KKP/5)

8. A világgazdasági fejlődés főbb tendenciái, különös 
tekintettel a magyar gazdaságpolitika és tervezés szem
pontjaira (MTA —KKP/6)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA,
AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

ÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 
gondozásában

9. A társadalmi beilleszkedési zavarok komplex vizsgálata

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
ÉS A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM 

gondozásában
10. Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilván

tartása és kiadása

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
gondozásában

11. A lakosság egészségi állapotát nagymértékben befo
lyásoló betegségek megelőzésére, korai diagnózisára és 
gyógyítására vonatkozó elméleti és gyakorlati kutatások

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
gondozásában

12. Népesedés és népesedéspolitika
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FOGADÓÓRÁK

Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke 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 
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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A TUDOMÁNYPOLITIKÁI b iz o t t sá g  h a t á r o z a t a i

A Tudománypolitikai Bizottság 
30.020/1985. számú 

h a t á r o z a t a

az Országos Tudományos Kutatási 
Alapról

1 . A Tudománypolitikai Bizottság a színvonalas 
alapkutatások fokozott támogatására 1986. ja
nuár 1-jei hatállyal Országos Tudományos Kuta
tási alapot létesít.

2. Az Országos Tudományos Kutatási Alap (továb
biakban: Alap) felhasználásának célja az eredeti, 
időszerű és nemzetközi viszonylatban is kiemel
kedő színvonalú tudományos kutatások feltéte
leinek megteremtése, illetve javítása.
2.1. Az Alapból származó pénzeszközök odaíté

lésénél elsőbbséget kell biztosítani az olyan 
alapkutatási elképzelésének, témajavasla
toknak, amelyek kutatását a pályázó szak
ember korábbi tudományos teljesítménye, 
illetve — kezdő kutatók esetében — tehet
sége azt indokolja.

2.2. Prioritást szükséges adni az olyan alapkuta
tási témáknak, amelyek kapcsolódnak a 
tudományos kutatás kormányzati szintű 
hosszú távú irányzataihoz.

3. Az Alap elsősorban az akadémiai kutatóintéze
tekben és a felsőoktatási intézményekben folyó 
színvonalas alapkutatások támogatására szolgál, 
de egyéb helyen folyó alapkutatások is részesül
hetnek támogatásban, amennyiben a követel
ményeknek megfelelnek.
3.1. Kutatóintézetek, egyetemek és vállalatok 

közös kutató-kollektíváinak pályázatait, a- 
mennyiben a követelményeknek megfelel
nek, előnyben kell részesíteni.

4. A VII. ötéves terv idején az Országos Tudomá
nyos Kutatási Alap összege 3,8—4 milliárd Ft, 
ebből a teljes költségvetési K +  F forrásból 
mintegy 3,1 MdFt, műszaki fejlesztési forrásból 
0,7—0,9 MdFt áll rendelkezésre.
4.2. Az Alap mintegy 20%-át konvertibilis 

devizában szükséges biztosítani, melynek 
konkrét mértékét az éves tervezések során 
kell meghatározni.

4.3. Az Alapból a VII. ötéves tervidőszakban 
a felsőoktatási intézmények alap-műszer 
ellátottságának javítására 0,5 MdFt-ot kell 
átadni az MM, az EüM és a MÉM tárca 
kutatási alapjába.

4.4. Az 1986—88. évekre az Alapból összesen 
2 MdFt összegig lehet kötelezettséget vál
lalni.

5. Az Alap felelőse a Magyar Tudományos Akadé
mia főtitkára. Az Alap felhasználásával kapcso
latos kérdések eldöntésénél gondoskodni szüksé
ges a felsőoktatási intézményeket felügyelő 
tárcák (MM, EüM, MÉM) érdemi részvételéről.
5.1. Az Alap felhasználásával összefüggő dönté

sek megalapozására Országos Tudományos 
Kutatási Alap Bizottság (továbbiakban: 
OTKA Bizottság) alakul.

5.2. Az OTKA Bizottság elnöke az MTA főtit
kára. Az OTKA Bizottság tagjai az MM, 
az EüM és a MÉM képviselői, valamint az 
MTA Elnöksége által javasolt és az OTKA 
Bizottság elnöke által meghatározott időre 
felkért tekintélyes tudományos személyisé
gek.

5.3. Az Alap felhasználásáról a Bizottság elnöke 
a Bizottság tagjai javaslatainak figyelembe
vételével dönt.

6. A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a 
tudományos érdekek és célkitűzések alapján 
figyelemmel kíséri az Alap felhasználását. Az 
OTKA Bizottság elnöke rendszeresen beszámol 
az MTA Elnökségének a felhasználás helyzetéről.

7. Az Alap felhasználása nyilvános pályázati úton 
történik. Pályázatot lehet hirdetni tematikára, 
célfeladatra, infrastruktúra-fejlesztésre (nem for
dítható azonban az építési beruházásra és felújí
tásra). Lehetőséget kell biztosítani a kutatói kez
deményezések alapján kiemelendő kutatási fel
adatok támogatásához. Esetenként konkrét ku
tatási megbízatások is adhatók.
7.1. A pályázatokat a Tudománypolitikai Bi

zottság megbízása alapján az MTA főtitkára 
hirdeti meg.

7.2. A pályázat első alkalommal 1985 decembe
rében kerül meghirdetésre. Ezt követően a 
pályázatok rendszeres kiírásáról az OTKA 
Bizottság elnökének döntése alapján kell 
gondoskodni.

7.3. Tematikai kutatási pályázatot egyének és 
kutatókollektívák nyújthatnak be, az infra
struktúra korszerűsítésére vonatkozó pályá
zatokat kutatóhelyek is előterjeszthetnek.

7.4. A pályázatok elbírálását, rangsorolását az 
Akadémia tudományos testületéi, továbbá 
alkalmi zsűrik, hazai és külföldi szakértők 
végzik.

7.5. A pályázatokat az Alaphoz kell benyújtani. 
Az Alap elkülönített pénzügyi kezeléséről és 
a szervezéssel összefüggő feladatokról az 
MTA Központi Hivatala gondoskodik.

7.6. Az Alapból finanszírozott kutatások ered
ményességét az Akadémia tudományos osz
tályai értékelik a bizottságok és a felügyelő 
szervek közreműködésével.

7.7. Az Alapból finanszírozott kutatási témák 
jegyzékét és az elért eredményekről készített 
összefoglalót, a jelentősebb műszer- és egyéb 
infrastrukturális beszerzéseket nyilvános
ságra kell hozni.

8. Az Alap pénzeszközeinek felhasználása a költ
ségvetési támogatások gazdálkodási szabályai 
szerint történik.

9. Az MTA főtitkára 1987-ben jelentést terjeszt elő 
a Tudománypolitikai Bizottsághoz az Alap fel- 
használásának kezdeti tapasztalatairól.

10. Az MTA főtitkára az Országos Tudományos 
Alap működésére vonatkozó részletes szabályok 
előkészítéséről 1985. november 15-ig gondoskod
jon.

Maróthy László s. k.
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JOGSZABÁLYOK

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, az 
egészségügyi miniszter, a mezőgazdasági és 

élelmezésügyi miniszter és a művelődési miniszter 
7/1985. (A. K. 14.) MTA.—F -E iiM —MÉM—MM 

számú
e g y ü t t e s  u t a s í t á s a  

az Országos Tudományos Kutatási Alap 
felhasználásáról

A Minisztertanács Tudománypolitikai Bizott
sága által létrehozott Országos Tudományos Kuta
tási Alap (a továbbiakban: OTKA) felhasználására 
— a pénzügyminiszterrel, az Országos Tervhivatal 
elnökével, valamint a Magyar Tudományos Akadé
mia elnökével egyetértésben — a következő utasí
tást adjuk ki.

1 . §

Az utasítás hatálya kiterjed minden, az OTKA- 
ból támogatásban részesülő, illetőleg részesülni kí
vánó szervezetre, természetes és jogi személyre, to
vábbá a támogatás előkészítését, odaítélését és folyó
sítását végző szervekre.

2- §

(1) Az OTKA célja az eredeti, időszerű és nemzet
közi viszonylatban is kiemelkedő színvonalú 
tudományos kutatások feltételeinek a megterem
tése, illetve javítása. Az OTKA felhasználása 
főként nyilvános pályázat útján történik, de 
esetenként konkrét kutatási megbízások is ad
hatók.

(2) Az OTKA-ból elsősorban olyan alapkutatások 
támogathatók, amelyektől kiemelkedő tudomá
nyos eredmények (új tudományos törvényszerű
ségek, ismeretek, módszerek, eljárások) várha
tók és a tudomány nemzetközi fejlődésének meg
felelnek, kapcsolódnak a tudományos kutatás 
hosszú távú irányzataihoz, illetve olyan kutatási 
infrastruktúra-fejlesztés támogatható, amely a 
kutatások feltételeit javítja.

(3) Az OTKA többnyire az akadémiai kutatóinté
zetekben és a felsőoktatási intézményekben 
folyó színvonalas alapkutatások támogatására 
(legfeljebb 5 év) szolgál, de más kutatóhelyen 
folyó alapkutatás is részesülhet támogatásban, 
amennyiben a követelményeknek megfelel.

(4) Elsőbbséget kell biztosítani olyan pályázatok
nak, amelyek eredményességét valószínűsíti a 
kutatást végző szakemberek korábbi tudomá
nyos munkásságának színvonala, fiatal kutatók
nál a kutatói alkalmasság.

3- §

(1) Az OTKA felhasználásával kapcsolatos döntések 
megalapozására Országos Tudományos Kutatási 
Alap Bizottság (a továbbiakban: OTKA Bizott
ság) működik.

(2) Az OTKA Bizottság elnöke, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia (a továbbiakban: MTA) főtit
kára, aki az OTKA Bizottság tagjait — az Egész

ségügyi Minisztérium, a Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Minisztérium, a Művelődési Minisz
térium képviselőjét és az MTA Elnöksége által 
javasolt tudományos szakértőket — meghatá
rozott időszakra (legfeljebb 3 évre) kéri fel.

(3) A pályázatok meghirdetéséről, elfogadásáról, 
illetve elutasításáról, valamint a konkrét kutatási 
megbízások kiadásáról az OTKA Bizottság elnö
ke az akadémiai testületi szervek javaslata és az 
OTKA Bizottság tagjai véleménye alapján dönt.

4- §

A pályázatokat az OTKA Bizottság elnöke 
hirdeti meg. Pályázatot lehet kiírni:
a) Kutatási témára (témapályázat), elsősorban 

a Tudományos kutatás hosszú távú irányzatai c. 
dokumentumban kitűzött célok, illetőleg kiemel
kedő jelentőségű kezdeményezések támogatá
sára;

b) Kutatási infrastruktúra fejlesztésére (gép, mű
szer stb. beszerzése). Az OTKA nem fordítható 
építmény jellegű (épület, egyéb építmény) beru
házásra és felújításra.

5- §

(1) Témapályázatot kutatókollektívák (esetenként 
intézményből közösen) és egyének nyújthatnak 
be. Egyidejűleg több kutatási feladatra is lehet 
pályázni.

(2) Előnyben részesülnek a kutatóintézetek, a felső- 
oktatási intézmények és a vállalatok kutató
kollektíváinak közös pályázatai, amennyiben a 
követelményeknek megfelelnek.

(3) Kutatási infrastruktúra korszerűsítésére vonat
kozó pályázatot csak kutatóhely vagy több 
kutatóhely közösen nyújthat be.

6- §

A pályázatok benyújtása pályázati űrlapon 
történik. A pályázatot az OTKA Bizottságnak kell 
címezni és 5 példányban az MTA Kutatásszervezési 
Intézetében létrehozott Országos Kutatási Alap 
Irodához (a továbbiakban: OTKA Iroda) kell be
nyújtani a pályázati felhívásban megjelölt határ
időig. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerül
nek elbírálásra.

7 -  §

(1) A pályázatok elbírálásának előkészítését (a 
felügyeleti szervek bevonásával), rangsorolását 
az OTKA Működési Szabályzatában foglaltak 
szerint az MTA állandó, illetve alkalmi tudomá
nyos testületéi, továbbá hazai és szükség szerint 
külföldi szakértők végzik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység 
ellátásában közreműködő szakértők szakértői 
díjban részesülhetnek.

(3) A pályázatot és az azzal összefüggő információ
kat a közreműködő testületek tagjai és a felkért 
szakértők a döntés nyilvánosságra hozataláig 
úgy kötelesek kezelni, hogy azzal kapcsolatos 
lényeges adat ne juthasson illetéktelen személy 
tudomására.
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8- §
(1) A pályázattal kapcsolatos döntésről az OTKA 

Bizottság elnöke a pályázót és a felügyeleti szer
vet értesíti.

(2) Az elfogadott pályázatok jegyzékét a Magyar 
Tudomány című folyóiratban nyilvánosságra 
kell hozni. A pályázatok jegyzéke szükség szerint 
más szaklapban is közzétehető.

(3) Az OTKA Bizottság elnökének döntése ellen 
fellebbezni nem lehet.

(4) A pályázattal kapcsolatos eljárás szabálytalan
sága miatt kifogást lehet benyújtani az OTKA 
Bizottság elnökéhez a döntésről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(5) A kifogást az OTKA Bizottság elnöke bírálja el. 
Döntéséről a kifogással élőt a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül tájékoztatja. További 
jogorvoslati lehetőségnek nincs helye.

9- §

Az OTKA pénzeszközeinek elkülönített kezelését
az MTA Központi Hivatala végzi és ellátja az ezzel
kapcsolatban jelentkező feladatokat.

10. §

(1) Témapályázaton elnyert és konkrét kutatási 
megbízásokra adott pénzeszközöket állami meg
bízás keretében kell felhasználni. Az állami meg
bízásokat az illetékes felügyeleti minisztérium 
országos hatáskörű szerv adja ki. Nem ilyen 
felügyelet alatt álló kutatóhely esetében az 
MTA Központi Hivatala a megbízó.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzeszközöket a pályá
zatban megjelölt kutatóhely (költségvetési vagy 
gazdálkodó szerv) bankszámláján kell kezelni.

(3) Az OTKA-ból — állóeszközök beszerzésének 
támogatásán kívül — kizárólag költségfinanszí
rozás történik. A vállalati kutatóhelyek a pénz
eszközöket a vállalati műszaki-fejlesztési alap
ban, illetve nyereségtartalékban kezelik.

(4) A költségfinanszírozás keretében közvetlen és 
közvetett költségek finanszírozhatók. A közvet
len költségek tartalmazzák a kutatásban részt
vevők személyi költségeit, a felhasznált anyag, 
fogyóeszköz és egyéb, a feladatot közvetlenül 
terhelő ráfordításokat.

(5) Az infrastruktúra korszerűsítésére elnyert pénz
eszközök felhasználására az (1) bekezdésben fog
laltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

1 1 . §

(1) Az OTKA személyi, egyéb működési és fejlesz
tési célú részre oszlik, amelynek arányát az 
OTKA Bizottság elnöke az OTKA Bizottság 
javaslatának figyelembevételével — a fejlesztési 
célú felhasználás, valamint a hozzá tartozó 
deviza szükséglet tekintetében az Országos 
Tervhivatal elnökével koordinálva — határozza 
meg.

(2) Az OTKA terhére engedélyezett személyi és fej
lesztési célú keretek a kutatóhelyek felügyeletét

ellátó minisztérium, országos hatáskörű szerv 
részére megállapított kereteket nem terhelik.

(3) A témapályázatokra megállapított hányadon 
belül az OTKA személyi részét terheli a kutatás
ban résztvevők díjazása. Ebből létszámnöve
lésre csak kivételes esetben kerülhet sor. Ju ta
lom állapítható meg részteljesítés-, illetve a téma 
lezárását követő értékelés alapján.

(4) A működési célú rész többek között felhasznál
ható
— kutatási feladatok költségének fedezetére,
— a kutatási eredmények belföldi publikálásá

nak fedezetére,
— a kutatási témához kapcsolódó belföldi ren

dezvények részvételi díjára, külföldi kikülde
tési költségekre.

(5) Az OTKA fejlesztési része terhére számolható el 
a témapályázatok és a kutatási infrastruktúra 
fejlesztését szolgáló pályázatok alapján beszer
zendő egyedi értékhatár alatti és feletti állóesz
közök értéke, amelyre a saját forrás felhasználási 
rendjét kell alkalmazni.

12. §

(1 ) Az állami megbízások előkészítése, elsődleges 
felülvizsgálata, a pénzügyi keretek nyilvántar
tása, a támogatás rendelkezésre bocsátása, a 
felhasználás figyelemmel kísérése, a tervezettől 
való eltérés esetén a szükséges intézkedés meg
tétele, a pénzügyi elszámoltatás és az ezzel kap
csolatos nyilvántartás a kutatóhelyeket felügyelő 
minisztériumok és országos hatáskörű szervek, 
ill. az általuk kijelölt intézmény feladata.

(2) Az állami megbízást a döntést követő két hóna
pon belül kell kiadni (10. §. (1) bek.) és gondos
kodni kell az OTKA-ból rendelkezésre bocsátott 
támogatás ütemezés szerinti továbbításáról. A 
megbízások két példányát az OTKA Irodának 
meg kell küldeni.

(3) Az állami megbízások jóváhagyott költségtervé
ről, illetve a támogatás pénzügyi felhasználásá
ról, a pályázatokban meghatározott feltételek 
esetleges változtatásáról az állami megbízást 
kiadó szerveknek az OTKA Irodát tájékoztat- 
niok kell.

13. §

(1) Az OTKA pénzeszközei alapszerűen kezelendők. 
Az állami megbízás időtartamán belül az eredeti
leg jóváhagyott támogatás összege éves marad
vány-felülvizsgálat nélkül felhasználható.

(2) A támogatás kizárólag az állami megbízásban 
meghatározott feladatokhoz használható fel, 
annak terhére kötelezettséget a pályázatot el
nyerő témavezető vállalhat, a kutatóhely (gaz
dálkodó szerv) gazdasági vezetőjének ellenjegy
zésével.

(3) A kutatóhelyek az OTKA-ból biztosított pénz
eszközökkel a rájuk vonatkozó gazdálkodási és 
jövedelemszabályozási rendszer keretében gaz
dálkodnak, a 10. § (3) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével.
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(4) A feladatok teljesítésének pénzügyi adatait az 
intézmény (gazdálkodó szerv) gazdálkodásáról 
a felügyeleti szervének készített éves beszámoló
ban kell szerepeltetni.

(5) Az OTKA-ból kapott megbízások bevételeit 
és ráfordításait a számvitelben — ide értve az 
analitikus nyilvántartást is — elkülönítetten 
kell kimutatni és arról az állami megbízást adót 
(10. § (1) bek.) tájékoztatni kell.

(6) Az OTKA terhére témapályázat keretében be
szerzett állóeszköz az állami megbízás időtar
tamára a megbízott intézmény kezelésébe ke
rül. A kutatási infrastruktúra fejlesztés kere
tében beszerzett állóeszköz tulajdonjogáról az 
OTKA Bizottság elnöke a pályázat elbírálásával 
egyidejűleg dönt. A tulajdonba adás esetenként 
visszterhesen történhet.

(7) Az OTKA Bizottság elnökének kérésére a kuta
tóhelyeket felügyelő tárcák tájékoztatást adnak 
a (3) bekezdésben foglalt feladatok végrehajtá
sáról.

14. §

(1) A pályázatban tervezett kutatómunka folyama
tos előrehaladásáról, az időközben elért rész- 
eredményekről a pályázó az elbírálás során meg
határozott módon és időben köteles beszámolni.

(2) A kutatások részteljesítésekor és befejezésekor a 
kutatások eredményességét és a pénzeszközök 
felhasználását az MTA testületéi értékelik a 
felügyeleti szervek közreműködésével. Ha a 
részteljesítések értékelésekor nem valószínűsit- 
hető a pályázatban kiírt kutatás eredményes 
befejezése, az OTKA Bizottság elnöke az odaítélt 
támogatást visszavonhatja.

(3) A kutatás befejezésekor a testületi értékelés 
és az OTKA Bizottság javaslata alapján az 
OTKA Bizottság elnöke dönt a pénzmaradvány
nak az OTKA javára történő elvonása, vagy a 
kutatóhelynél maradása és a beszerzett állóesz
közök tulajdonjoga tekintetében, továbbá az 
értékeléstől függő jutalom odaítéléséről.

(4) Az OTKA-ból támogatott kutatások keretében 
elért eredményekről készített összefoglalókat 
és azok értékelését a Magyar Tudomány című 
folyóiratban nyilvánosságra kell hozni.

(5) Az OTKA felhasználását az MTA Elnöksége a 
tudományos érdekek és célok alapján figyelem
mel kíséri. Az OTKA Bizottság elnöke rendszere
sen beszámol az MTA Elnökségének a felhasz
nálás helyzetéről.

15. §

Ez az utasítás 1986. január 1-én lép hatályba. 

Láng István s. k. Dr. Medve László s. k.
az MTA főtitkára egészségügyi miniszter

Dr. Villányi Miklós s. k. Köpeczi Béla s. k. 
mezőgazdasági és élelmezésügyi művelődési miniszter 

minisztériumi államtitkár

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
8/1985. (A. K. 14.) MTA—F. sz.

u t a s í t á s a
a Magyar Tudományos Akadémia Kutatási 
Ellátási Szolgálata átszervezéséről szóló 

8/1984. (A. K. 9.) MTA—F. sz. utasítás 
módosításáról

! •§
A Magyar Tudományos Akadémia Kutatási 

Ellátási Szolgálata átszervezéséről szóló 8/1984. 
(A. K. 9.) MTA—F. sz. utasítás (a továbbiakban: 
utasítás) 3. §-a a következő ,,c” ponttal egészül ki: 

„a Magyar Tudományos Akadémia-Soros Foun
dation Bizottság Titkársága”

2- §

(1 ) Az utasítás 5. § (2) bek. helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„Az AKADIMPEX külkereskedelmi tevé
kenységet végez, amelyre a külkereskedelmi 
miniszter mindenkori engedélye az irányadó”*

(2) Az utasítás 5. § (3) bekezdése helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„Az AKADIMPEX felügyeletét az MTA 
Központi Hivatala Pénzügyi Főosztálya, ága
zati felügyeletét a Külkereskedelmi Minisz
térium látja el.”

(3) Az utasítás 5. §-a az alábbi (4) bekezdéssel 
egészül ki:

„A Magyar Tudományos Akadémia-Soros 
Foundation Bizottság tevékenységét külön 
ügyrend szabályozza.”

3-§
Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. 

A felügyelet ellátása tekintetében az utasítás ren
delkezéseit 1985. szeptember 1-től kell alkalmazni.

Láng István s. k.

* A külkereskedelmi jogosultság utasítás hatályba lépésekor érvényes körét 1. a „Közlemények” fejezetben.
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KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Országos Tudományos Kutatási Alapból 

támogatás elnyerésére

A Minisztertanács Tudománypolitikai Bizottságának határozata alapján 
Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) létesült, amelynek működé
séért a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára felelős, aki az OTKA fel- 
használásával kapcsolatos döntések megalapozására Országos Tudományos 
Kutatási Alap Bizottságot hozott létre. Ennek elnökeként

p á l y á z a t o t  h i r d e t
kiemelkedő tudományos eredményeket ígérő, a tudományos kutatás hosszú 
távú irányzataihoz kapcsolódó, a tudomány nemzetközi fejlődésének megfelelő 
alapkutatások végzésére. A pályázat keretében főként új tudományos ismeretek, 
törvényszerűségek, módszerek és eljárások feltárását szolgáló kutatások kerül
nek támogatásra.

Pályázatot nyújthatnak be kutatóintézetekben és felsőoktatási intézmé
nyekben eredményes tudományos tevékenységet folytató kutatókollektívák és 
egyének. Elsőbbséget élveznek olyan alapkutatási elképzelések, témajavaslatok, 
amelyek eredményességét valószínűsíti a kutatást vezető szakember korábbi 
tudományos munkásságának színvonala, a fiatal kutatóknál a kutatói alkalmas
ság. Előnyben részesülnek a kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények és válla
latok kutatókollektíváinak közös pályázatai, amennyiben a követelményeknek 
megfelelnek.

Az OTKA Bizottság elnökének felkérésére a Magyar Tudományos Akadé
mia testületi szervei témajegyzék ajánlást állítottak össze, amely segítséget 
nyújt a pályázatok témáinak kiválasztásához. Emellett egyenlő eséllyel nyújt
ható be minden olyan téma, amely nem szerepel a jegyzéken, de eredeti ötletet, 
elgondolást tartalmaz és megfelel az előírt követelményeknek.

A pályázók az Alapból legfeljebb 4 év időtartamra kérhetnek támogatást, 
amely kutatási költséget és műszerbeszerzést foglal magába. A pályázóknak 
kutatási tervet kell benyújtaniuk, melyek elkészítéséhez egységes pályázati 
űrlap szolgál. Az ajánlott témajegyzék és az űrlapok beszerezhetők az Orszá
gos Tudományos Kutatási Alap Irodában (OTKA Iroda, 1051 Budapest V., 
Münnich F. u. 7. I. 109., tel.: 172-094).

A pályázatot 5 példányban az Országos Tudományos Kutatási Alaphoz 
(az OTKA Irodához) kell eljuttatni. A pályázatokat véleményeztetni kell a 
pályázó intézménye (kutatóhelye) vezetőjével, kitérve a kutatási téma vélemé
nyezésére, valamint a kutatómunka elvégzéséhez szükséges feltételek bizto
sítására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1986. február 28.
A határidőn túl érkező, valamint formailag nem megfelelő pályázatok 

elbírálására nem kerül sor.
A pályázók a döntésről 1986. július 15-ig kapnak értesítést. A jóváhagyott 

támogatási összegek folyósítása 1986. III. negyedév végén esedékes.
Az Országos Tudományos Kutatási Alap felhasználásának szabályait a 

Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, az egészségügyi miniszter, a mező- 
gazdasági és élelmezésügyi miniszter és a művelődési miniszter 7/1985. (A. K. 14.) 
MTA. F—EüM—MÉM—MM számú együttes utasítása tartalmazza.
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8001\1985. számú tájékoztató
a Magyar Tudományos Akadémia 
Külkereskedelmi Szolgálata, az 
AKAD1MPEX külkereskedelmi 

jogosultságáról

Az MTA Külkereskedelmi Szolgálata (AKAD- 
IMPEX) külkereskedelmi jogosultsága a K +  F 
szféra tevékenységének fejlődésével összhangban 
az MTA kezdeményezésére a külkereskedelmi mi
niszter határozatai alapján bővült.

A 8/1985 A. K. 14. MTA—F. számú főtitkári 
utasítás 2. § (1) bekezdésében levő külkereskedelmi 
tevékenység jelenleg az alábbiakra terjed ki:
1. Az MTA és egyes szocialista országok akadémiái 

között megkötött csere egyezmények alapján 
szállított cikkek export-import forgalmának le
bonyolítására.

2. A Várnai Egyezmény végrehajtásával összefüggő 
külkereskedelmi tevékenység lebonyolítására.

3. Az MTA és más tárca felügyelete alatt álló költ
ségvetési gazdálkodási rend szerint működő kuta
tóintézetek, kutatóhelyek, felsőoktatási intézmé
nyek, vállalati gazdálkodási rend szerint működő 
kutatóintézetek és műszaki-fejlesztő vállalatok 
részére kutatási eszközök, berendezések és ezek 
működtetéséhez szükséges anyagok, alkatrészek 
— a termékek körének korlátozása nélkül — 
rubel és konvertibilis elszámolású importjára.

4. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság által 
állami költségvetésből finanszírozott eszközök, 
berendezések, anyagok és alkatrészek import
jára.

5. Az MTA vagy más kutatóhelyeken létrehozott 
találmányok, szabadalmak, know-how kutatási 
eredmények, egyéb szellemi termékek, valamint 
az ezeket hasznosító egyedi előállítású készülékek 
nem kizárólagos jogú exportjára, valamint az 
MTA vagy más kutatóhelyek tevékenységéhez 
szükséges szellemi termékek nem kizárólagos 
jogú importjára.

Az AKADIMPEX külkereskedelmi tevékenysé
gét a külkereskedelmi miniszter határozataiban fog
lalt feltételek mellett gyakorolhatja.

M TA Pénzügyi Főosztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Szegedi Biológiai Központ főigazgatója 
pályázatot hirdet az MTA SZBK Biofizikai és 
Növényélettani Intézeteinek igazgatóhelyettesi mun
kaköreire.

A pályázókkal szemben támasztott 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 alkal
mazásában áll, úgy a mellékleteket a pályázatnak 
nem kell tartalmaznia.

A tudományos igazgatóhelyettesek besorolása és 
megbízása a 23/1983. (XII. 17.) ÁBMH. sz. rendelet, 
valamint a 9/1984. (A. K.9.)MTA—F. sz. főtitkári 
utasítás alapján történik.

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

Benyújtási határidő: 1986. január 15.

Alföldi Lajos s. k., 
főigazgató

Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet pályá
zatot hirdet osztályvezetői munkakörök betöltésére 
1986. január 1-től.

Az Epitaxiális Technológiai Osztály vezetőjének 
feladata:
— a GaAs epitaxiális növesztési technológia és az 

előállított szeletek minősítésével kapcsolatos 
fizikai méréstechnika átfogó irányítása,

— valamely szakterület aktív, magas szintű műve
lése.

Az Eszköztechnológiai Osztály vezetőjének feladata:
— a GaAs mikrohullámú aktív elemek technológiai 

fejlesztésének irányítása,
— új technológiák és eszközök kidolgozása.

A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség;
— tudományos fokozat, vagy széles körben elismert 

szakmai tevékenység;
— idegen nyelv ismerete;
— tudományos vezetői gyakorlat;
— erkölcsi feddhetetlenség;

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó eddigi szakmai tevékenységének rész

letes ismertetését;
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— tudományos fokozatának, idegen nyelvismereté
nek megjelölését;

— a pályázó által írt dolgozatok, illetve szakmai 
alkotások leírását;

— a pályázatban foglaltaknak megfelelő vezetői 
munkakör ellátására, a jelzett szakmai célkitű
zések elérésére vonatkozó vezetői és tudományos 
elképzeléseit.

A besorolásra és vezetői megbízásra vonatkozóan 
a 23/1983. (XII. 19.) ÁBMH számú rendelet, vala
mint a 9/1984. (A. K. 9) MTA—F. számú főtitkári 
utasítás rendelkezései az irányadók.

A pályázatot az Intézet igazgatójának címezve 
(1047. Budapest, Fóti út 56) kell benyújtani a pályá
zat közzétételétől számított 30 napon belül.

Nagy Elemér s. k.,
igazgató, az MTA lev. tagja
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JOGSZABÁLYOK

A Minisztertanács 1061/1985. (XI. 22.) 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 Csurgay Árpádot, Dezső 
Lászlót, Lovász Lászlót, Nagy Pétert, Prékopa 
Andrást, Kulcsár Kálmánt — eredményes mun
kájuk elismerése mellett — felmenti.

2. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság tagjaivá:

Berecz Endrét, a kémiai tudomány doktorát, 
Demetrovics Jánost, a matematikai tudomány 

doktorát,
Gáspár Lászlót, a neveléstudomány doktorát, 
Herman Józsefet, az MTA levelező tagját, 
Roska Tamást, a műszaki tudomány doktorát, 
Szabolcsi Miklóst, az MTA rendes tagját,
T. Sós Verát, az MTA levelező tagját,
a Magyar Tudományos Akadémia Központi Hi

vatala képviselőjeként:
Csurgay ’ Árpád főtitkárhelyettest 

kinevezi.
3. Az 1008/1985. (III. 14.) Mt. h. számú hatá

rozattal módosított 1038/1984. (VIII. 22.) Mt. h. 
számú határozat a jelen határozat rendelkezéseinek 
megfelelően módosul.

4. Ez a határozat a kihirdetése napján lép 
hatályba.

Dr. Maróthy László s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
9/1985. (A.K. 15) MTA—F. sz.

u t a s í t á s a
Intézeti Tanácsok kísérleti létrehozásáról

1. §
(1) A Magyar Tudományos Akadémia a felügyelete 

alatt álló kutatóintézetekben (a továbbiakban: 
intézet) — figyelemmel a tudományos kutatás 
és irányítás sajátos feladataira — kísérleti jel
leggel Intézeti Tanácsot (a továbbiakban: Ta
nács) létesít. A Tanács létrehozásáról az MTA 
főtitkára dönt.

(2) Az Intézeti Tanácsokat első esetben 3 évre lehet 
létrehozni.

2- §

(1) A Tanács feladata, hogy kollektív vezetés érvé
nyesítésével az intézmény tekintetében biztosítsa

a tudományirányítás egyes feladatainak meg
valósítását.

(2) A Tanács feladata különösen:
a) kimunkálja és időszakonként áttekinti az in

tézet kutatási tevékenységének stratégiáját, 
alapvető tematikai irányait, kezdeményezi 
ennek módosításait;

b) megtárgyalja és véleményezi az intézet közép 
távú K +  F koncepcióját, annak végrehaj
tásáról értékelést készít;

c) megvitatja és véleményezi az intézet éves 
kutatási tervét;

d) beszámoltatja az igazgatót az intézet éves 
makroszintű (tudományos, gazdasági) ügyei
ben és a beszámolót értékeli;

e) véleményt nyilvánít az intézet különösen 
nagy jelentőségű és kockázatú gazdasági 
ügyeiben;

f )  állást foglal az intézet anyagi erőforrásainak 
közép távú időszakra szóló megoszlásáról a 
főbb kutatási irányzatok között;

g) javaslatot tesz az intézet igazgatójának sze
mélyére, jutalmazására és egyéb elismerésére 
az MTA főtitkára részére;

h) átfogó koncepciót munkál ki az intézeti 
infrastruktúra közép távú korszerűsítésére.

3- §
(1) A Tanács elnökét és tagjait a főtitkár bízza meg 

3 éves időtartamra. A megbízáshoz a főtitkár 
kikéri az Akadémia illetékes testületéinek véle
ményét.

(2) A Tanács tagjaivá nem bízhatók meg az Intézet 
operatív irányításában részt vevő állami veze
tők, illetve a társadalmi szervek vezetői.

(3) A Tanács elnökből és 4—6 tagból áll. A tagok 
létszámát az MTA főtitkára határozza meg. 
A Tanács elnöke és tagjai az MTA rendes vagy 
levelező tagjai, vagy hasonló kiemelkedő tudo
mányos tekintéllyel rendelkező szakemberek. 
A tagok közül legfeljebb két személyre az intézet 
tudományos kutatóinak részvételével megtar
tott értekezlet tesz javaslatot.

(4) A Tanács titkára gazdasági, szervezési ügyekben 
jártas személy, akit a Tanács elnöke kér fel a 
feladatok elvégzésére.

4 - §

(1) ATanács elnöke aTanács felelős vezetője. Ebben 
a jogkörben
— a tanácsülés egyhangúlag, illetve szótöbb

séggel elfogadott döntéseit megfogalmazza;
— javaslatot tesz a Tanács féléves (éves) prog

ramjára és annak menetközbeni módosítá
sára;

— gondoskodik a Tanács összehívásáról, kije
löli az egyes ülésekre (aTanács tagjain kívül) 
meghívottakat;

— rendelkezik a megtárgyalásra kerülő témák 
megfelelő tartalmi és formai előkészítéséről;

— vezeti a Tanács üléseit;



1986. január 17. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 209

— megszervezi a Tanács működésével össze
függő információ-továbbítást.

(2) A Tanácsnak az a tagja, aki a Tanács döntésével 
nem ért egyet, különvéleményét a tanácsülés 
jegyzőkönyvében rögzítheti.

5- §
(1) Ez az utasítás 1986. január 1-én lép hatályba. 

Az MTA főtitkára a Tanács létrehozásáról inté
zeti kezdeményezés esetén dönt.

(2) Az utasítás hatálybalépése — jelen utasítás 
2. § (2) bekezdésében, valamint a mellékletében 
foglaltakat kivéve — nem érinti az Akadémia 
felügyelete alá tartozó kutatóintézetek és egyéb 
intézmények (fő)igazgatóinak jogairól és köte
lezettségeiről szóló 16/1981. (A.K. 14.) MTA—F. 
sz. utasítás, valamint a Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának közzétételéről szóló 
20/1982. (A.K. 8.) MTA—F. számú utasítás 
rendelkezéseit.

(3) A költségvetési szervek vezetőinek gazdálkodás
sal kapcsolatos felelősségéről, továbbá a gazda
sági vezetők hatásköréről és felelősségéről szóló 
17/1981. (A.K. 15.) MTA—F. sz. utasítás hatá
lyát jelen utasítás nem érinti.

(4) Jelen utasítás nem érinti az intézetek vezetése 
mellett működő tanácsadó fórumok (Igazgató 
Tanács, Tudományos Tanács stb.) működését, 
valamint a szakszervezetnek a jogszabályban 
biztosított jogosultságait.

(5) A Tanácsok létrehozásával összefüggő munkál
tatói jogok gyakorlásának kérdésében az MTA 
főtitkára a megbízásokkal egyidőben intézkedik.

Láng István s. k.

Melléklet a 9/7985. (A.K. 75.) M T A - F .  sz. utasításhoz

Az Intézeti Tanács jog- és feladatköre

1. Javaslat készítése az Intézet igazgatójának 
személyére, jutalmazására és egyéb elismerésére az 
MTA főtitkára részére. Javasolhatja az MTA főtitká

rának az igazgató felmentését (az MTA Központi 
Hivatala által átruházott hatáskörben).

2. Értékeli az Intézet tudományos, szakmai és 
személyzeti munkáját. Koncepció-szinten orientálja 
az Intézet hosszú távon követendő személyzeti, 
létszámgazdálkodási, kutatói utánpótlási politikáját 
(beleértve a tudományos stb. minősítéseket, ösztön
díjak kérdéseit).

3. Kimunkálja és időszakonként áttekinti az 
Intézet kutatási tevékenységének stratégiáját, alap
vető tematikai irányait, kezdeményezi ennek pálya- 
módosításait. Megtárgyalja és véleményezi az Inté
zet közép távú K +  F koncepcióját, annak végre
hajtásáról készített értékelést.

4. Megvitatja és jóváhagyja az Intézet éves 
kutatási tervét. Beszámoltatja az igazgatót az 
Intézet éves makroszintű (tudományos, gazdasági) 
ügyeiben, a beszámolót értékeli, (az MTA Központi 
Hivatala által átruházott hatáskörben).

5. A tematikai irányoknak alárendelten véle
ményt nyilvánít az Intézet belső szervezetéről, 
ajánlásokat készít annak változtatására, korszerű
sítésére.

6. Véleményt nyilvánít az Intézet különösen 
nagy jelentőségű és kockázatú gazdasági lépései 
ügyében. Átfogó koncepciót munkál ki az intézeti 
infrastruktúra közép távú korszerűsítésére. Elnöke 
— az Intézet igazgatójával együttműködve — eljár 
az ehhez szükséges erőforrások biztosítása érdeké
ben.

7. Állást foglal Intézet három évi időtávra rendel
kezésre álló költségvetési keretének nagyobb léptékű 
(főosztályi, kutatási témacsoport-szintű) felosztásá
ról, ezen belül a beruházási források téma- és mű
szaki specifikáció szerinti allokációjáról.

8. Az Intézet feladataival összhangban értékeli 
az Intézet belső érdekeltségi rendszerét és érdek- 
viszonyait. Javaslatokat készít, útmutatást ad ezek 
módosításának irányaira és eszközeire.

9. Áttekinti az Intézet hazai együttműködéseit, 
kooperációs kapcsolatait, munkamegosztását (bele
értve a különböző új szervezeti formákba való be
kapcsolódás, alapítás elveit és kívánatos irányait).

10. Hosszabb időközönként átfogóan értékeli az 
Intézet nemzetközi kapcsolatainak alakulását, ki
alakítva azok követendő főbb irányelveit, az esetle
ges változtatások ajánlható ütemét.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATAI*
az 1985. szeptember 24-i (Bábolnán tartott) üléséről

Az állatorvostudományi kutatások helyzete és feladatai

Az Agrártudományok Osztálya, illetve az MTA- 
MÉM Állatorvostudományi Bizottsága által előter
jesztett jelentés elöljáróban felvázolja az állat
orvostudományi kutatások termelési hátterét alkotó 
állattenyésztés alakulását, majd bemutatja az 
állategészségügy és az állatorvostudományi kutatá
sok jelenlegi és jövőbeni feladatait. Ezt követően a 
hazai állatorvostudományi kutatások bázisával, a 
kutatások szervezeti formáival és káderkérdéseivel 
foglalkozik. Ezek alapján összefoglalja lényeges 
megállapításait és javaslatokat fogalmaz meg a 
teendőket illetően.

Az ülés előtt az Elnökség tagjai megkapták a 
határozati javaslat írásban elkészített tervezetét is.

Az előadó bevezető felszólalása és a feltett kér
désekre adott válaszai után élénk vita bontakozott 
ki az előterjesztésről. Mindenekelőtt megállapítot
ták, hogy az Elnökség a tárgyban hozott korábbi 
határozatából — sajnálatos módon — alig valósult 
meg valami. Érdemi előrehaladás azóta nem tör
tént. Ezért az erőfeszítéseket a már korábban meg
fogalmazott — és most megismételten rögzített — 
célok megvalósítására kellene összpontosítani. Töb
ben felajánlották a határterületi diszciplínák (ké
mia, biológia, humán medicina) segítő együttműkö
dését. Utaltak a mikroelemek kutatásának fontos
ságára, valamint arra, hogy előtérbe kellene állítani 
a szakemberutánpótlást, s ennek érdekében növelni 
a tudományos ösztöndíjasok arányát. Említés tör
tént arról, hogy mellőzni kellene az előterjesztésből 
néhány gazdaságpolitikai megállapítást (pl. a meny- 
nyiségi fejlesztés követelményének teljes elejtésére 
való utalás), és kiegyensúlyozottabb állásfoglalás 
szükséges az alapkutatások és az alkalmazás kérdé
seinek megítélésében. Különböző nézetek hangzot
tak el az Allatorvostudományi Kutatóintézet Deb
recenbe történő telepítése és beruházása ügyében.

Az Elnökség 38/1985 számú határozata

1. Az Elnökség — megköszönve az előterjesztés 
készítőinek értékes munkáját — lényegileg egyet
értését nyilvánítja a határozati javaslatban foglal
tak nagy részével. Szükségesnek tartja azonban a 
határozati javaslatnak a vitában elhangzottak 
figyelembevételével történő — kisebb arányú — 
módosítását.

2. Az Elnökség felkéri az előterjesztőt a javas
latok átdolgozására. Ennek során különösen az 
alábbiakat indokolt figyelembe venni:

— az akadémiai kutatóhelyek szempontjából 
az alapkutatásokat kell döntőnek tekinteni,

— a bázisfejlesztésnél több (alternatív) elgon
dolást is érdemes kimunkálni,

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadé
mia tagjai részére, kérésükre, a Tud. Testületi Titkárság 
megküldi.

— jobban előtérbe kell állítani a szakember
utánpótlás fontosságát, gondjait és a megoldási 
módozatokat,

— törekedni kell a nemzetközi összefüggések 
jobb bemutatására.

3. Az Elnökség a határozat szövegét következő 
ülésén fogja végleges- formában megállapítani.

Javaslat az elnökségi állandó bizottságok és az
akadémiai területi bizottságok összetételének 

jóváhagyására

Az Elnökség korábban (az 1985. évi július 2-án 
kelt 33. sz. határozatával) már állást foglalt abban, 
hogy az 1990. évi közgyűlésig terjedő időszakban 
milyen területi bizottságokat és más elnökségi 
állandó bizottságokat kíván működtetni, és hogy 
kik legyenek e bizottságok elnökei. Egyidejűleg 
felkérte a bizottsági elnököket, hogy — megfelelő 
konzultáció után — terjesszenek elő javaslatot a 
bizottságok személyi összetételére.

A bizottsági elnökök előterjesztették javasla
taikat. Ennek figyelembevételével nyújtott be 
összefoglaló előterjesztést az MTA elnöke azzal a 
megjegyzéssel, hogy a Magyar—Szovjet Társada
lomtudományi Együttműködési Bizottság személyi 
összetételéről folyó konzultáció még nem záródott 
le, ezért e vonatkozásban még nem alakult ki javas
lat. Erre azonban hamarosan sor kerül, s azt a követ
kező elnökségi ülés fogja megtárgyalni.

Az elnöki előterjesztés kitért arra is, hogy javas
lat érkezett „Regionális Tudományos Bizottság” 
létesítésére, amely a javaslattevő szerint vagy 
elnökségi, vagy osztályközi vagy pedig tárcákkal 
közös akadémiai bizottságként működhetne. Az 
előterjesztő viszont azt indítványozta, hogy a 
létre hozandó testület ne elnökségi, hanem osztály
közi (VI., 1X., és X.osztály) bizottságként működjék.

Az előterjesztéshez néhány észrevételt és konkrét 
személyi javaslatot tettek. Többen úgy vélekedtek, 
hogy az Elnökség ne foglaljon állást az ülésen 
felvetett módosító javaslatokról, hanem bízza ezt 
magára az érintett területi bizottságra. Javasolták 
továbbá annak az elvnek érvényesítését, hogy az 
adott régióban működő akadémikusok legyenek 
hivatalból tagjai a területi bizottságnak. így az ő 
tagságukról ne is kelljen dönteni. Az érvek és ellen
érvek meghallgatása után az Elnökség lényegileg az 
írásbeli előterjesztéssel összhangban határozott.

Az Elnökség 39/1985. számú határozata

l.A z Elnökség — megköszönve területi és 
állandó bizottságai volt tisztségviselőinek és tagjai
nak odaadó és eredményes munkájukat — az 
akadémiai területi bizottságok és az elnökségi 
állandó bizottságok személyi összetételét az 1990. 
évi tisztújító közgyűlésig terjedő időszakra az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: egyben felkéri elnökét, 
hogy az e határozaton alapuló elnökségi megbízatá
sokról az érintetteket tájékoztassa.
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DEBRECENI A K A D É M IA I BIZOTTSÁG  

Elnök:
Bognár Rezső 
az MTA rendes tagja

Alelnökök:
Kálmán Béla 
az MTA rendes tagja 
Szabó Gábor 
az MTA rendes tagja

Tagok:
Ács Antal
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa ny.
egyetemi tanár
Barta János
az MTA rendes tagja
Beck Mihály
az MTA rendes tagja
Berényi Dénes
az MTA rendes tagja
Cservenyák László
a Bessenyei György Tanárképző főiskola főigaz
gatója
Csikai Gyula 
az MTA rendes tagja 
Damjanovich Sándor 
az MTA levelező tagja 
Daróczy Zoltán 
az MTA levelező tagja 
Gáspár Rezső 
az MTA rendes tagja 
Gunda Béla
a történelemtudomány doktora ny. egyetemi 
tanár
Jakucs Pál
az MTA levelező tagja 
Kónya István
a filozófiai tudomány doktora a KLTE egyetemi 
tanára
Mészáros János 
az MTA rendes tagja 
Postás Sándor
a közgazdaságtudomány kandidátusa az MSZMP 
Debreceni Városi Bizottságának első titkára 
Rapcsák András 
az MTA rendes tagja 
Salamon Ferenc
a Hortobágy Nemzeti Park igazgatója 
Szabó Tamás
a műszaki tudomány kandidátusa 
az Ybl Miklós Műszaki Főiskola főigazgató
helyettese 
Szalay Sándor 
az MTA rendes tagja 
Szeghy Gergely
az orvostudomány kandidátusa 
egyetemi tanár, osztályvezető főorvos 
Tamás Attila
az irodalomtudomány kandidátusa 
a KLTE tanára

Tar Imre
a közgazdaságtudomány kandidátusa
nyugdíjas
Székely György
az MTA levelező tagja

MISKOLCI A K A D É M IA I BIZOTTSÁG  

Elnök:
Zainbó János 
az MTA rendes tagja

Alelnökök:
Bandur Károly
a történelemtudomány kandidátusa 
az MSZMP Nógrád megyei Bizottsága Oktatási 
Igazgatóságának igazgatója 
Szűcs László
a műszaki tudomány kandidátusa 
a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola főigazgatója

Titkár:
Terplán Zénó
a műszaki tudomány doktora 
a Nehézipari Műszaki Egyetem tanszékvezető 
egyetemi tanára

Tagok:
Alaitner István
a kémiai tudomány kandidátusa 
a Tiszai Vegyi Kombinát műszaki-gazdasági 
tanácsadója 
Balogh Péter
az orvostudomány kandidátusa 
a salgótarjáni Megyei Kórház osztályvezető 
főorvosa 
Bócsa István
a mezőgazdasági tudomány doktora 
a GATE Kutatóintézetének igazgatóhelyettese 
Budai László
a nyelvtudomány kandidátusa
a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tanszékvezető
főiskolai tanára
Czibere Tibor
az MTA rendes tagja
Énekes Sándor
a műszaki tudomány kandidátusa 
a Diósgyőri Gépgyár vezérigazgatója 
Horváth István
a Nógrád megyei Tanács VB Művelődési 
Osztályának vezetője 
Horváth Tibor
az állam- és jogtudomány doktora
az NME Állam- és Jogtudományi Karának
dékánja
Hrabecz József
a filozófiai tudomány kandidátusa 
a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola docence
Kócza Imre
az egri Finomszerelvénygyár vezérigazgatója 
Kun László
a történelemtudomány kandidátusa 
az NME tanszékvezető egyetemi docence
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Nagy Aladár
a közgazdaságtudomány kandidátusa 
az NME egyetemi docense 
Nagy József
a történelemtudomány kandidátusa 
a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tanszékvezető 
főiskolai tanára 
Prónay Gábor
az orvostudomány kandidátusa
a miskolci Megyei Vezető Kórház osztályvezető
főorvosa
Simon Sándor
az MTA levelező tagja
Szalai György
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
a GATE Kutatóintézetének igazgatója 
Szilas A. Pál
a műszaki tudomány doktora 
az NME tanszékvezető egyetemi tanára
Tarján Gusztáv 
az MTA rendes tagja 
Tóth József
a kémiai tudomány doktora
az MTA Bányászati-kémiai Kutatólaboratórium
igazgatója
Ürmössy László
a Salgótarjáni Kohászati Üzemek vezérigaz
gatója
Vincze Endre
a matematikai tudomány kandidátusa 
az NME intézetvezető egyetemi tanára

PÉCSI A K A D É M IA I BIZOTTSÁG  
Elnök:

Flerkó Béla 
az MTA rendes tagja

Alelnökök:
Tigyi József 
az MTA rendes tagja 
Herczeg Géza 
az MTA levelező tagja

Titkár:
Czeglédi Béla
a műszaki tudomány kandidátusa 

Tagok:
Balogi Jenő
a Paksi Atomerőmű Vállalat műszaki igazgató-
helyettese
Bauer Miklós
az orvostudomány kandidátusa
egyetemi tanár, a POTE rektora
Bernáth József
a neveléstudomány doktora
a Kaposvári Tanárképző Főiskola főigazgatója
Debreczeni Béla
a mezőgazdasági tudomány doktora 
a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem rektora 
Deli István
a Szekszárdi Tanítóképző Főiskola tagozat- 
vezetője

Diófás Lajos
a mezőgazdasági tudomány doktora 
a Villány-Mecsekaljai Borgazdasági Kombinát 
vezérigazgató-helyettese 
Dómján Károly
a pszichológiai tudomány kandidátusa 
a JPTE Tanárképző Karának tszv. egyetemi 
tanára
Donhoffer Szilárd 
az MTA rendes tagja 
Enyedi György 
az MTA levelező tagja 
Földvári János
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
a Baranya megyei Tanács általános elnökhelyet
tese
Golobics Pál
a közgazdaságtudomány kandidátusa 
a JPTE Tanárképző Karának dékánhelyettese 
Grastyán Endre 
az MTA levelező tagja 
Győri Dániel
a mezőgazdasági tudomány doktora 
a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem tszv. 
egyetemi tanára 
Hárs Éva
a művészettörténeti tudomány kandidátusa 
nyug. igazgató 
Hideg Kálmán 
a kémiai tudomány doktora 
a POTE Központi Labor tudományos tanács
adója
Horn Péter
az MTA levelező tagja 
Jobst Kázmér 
az MTA levelező tagja 
Kanyar József
a történelemtudomány doktora
a kaposvári Megyei Levéltár igazgatója
Kurnik Ernő
az MTA rendes tagja
Mátrai Ernő
oki. bányamérnök
ny. vezérigazgató-helyettes
Nagy Zoltán
a Pollach Mihály Műszaki Főiskola főigazgatója 
Ormos Mária
a történelemtudomány doktora 
a JPTE rektora 
Ördög Ferenc
a nyelvtudomány kandidátusa 
egyetemi docens 
Péntek Zoltán
az orvostudomány kandidátusa 
a szekszárdi Megyei Kórház osztályvezetője 
Romhányi György 
az MTA levelező tagja 
Szotáczki Mihály
az állam- és jogtudomány kandidátusa 
a JPTE egyetemi tanára 
Török Béla
az orvostudomány doktora 
a POTE egyetemi tanára
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Vereczkei Lajos
a filozófiai tudomány kandidátusa 
a POTE egyetemi tanára

SZEGEDI A K A D É M IA I BIZOTTSÁG  
Elnök:

Grasselly Gyula 
az MTA rendes tagja

Alelnökök:
Balázs Sándor 
az MTA levelező tagja 
Keszthelyi Lajos 
az MTA levelező tagja 
Tandori Károly 
az MTA rendes tagja

Titkár:
Mészáros Rezső
a földrajztudomány kandidátusa 
a JATE Gazdasági Földrajzi Tanszékének egye
temi docense

Tagok:
Alföldi Lajos 
az MTA levelező tagja 
Ábrahám Ambrus 
az MTA rendes tagja 
Barabás Zoltán 
az MTA levelező tagja 
Becsei József
a földrajzi tudomány kandidátusa
a Békés megyei Tanács VB elnökhelyettese
Bereczki Elemér
a filozófiai tudomány doktora
az MSZMP Békés megyei Bizottsága Oktatási
Központjának igazgatója
Boda Domokos
az orvostudomány doktora
a SZOTE tanszékvezető egyetemi tanára
Csákány Béla
a matematikai tudomány doktora 
a JATE rektora 
Cserháti István 
az orvostudomány doktora 
a SZOTE rektora 
Farkas Gábor 
az MTA rendes tagja 
Filius István
a mezőgazdasági tudomány doktora 
a kecskeméti Kertészeti Főiskola főigazgatója 
Grezsa Ferenc
az irodalomtudomány kandidátusa 
a JATE tanszékvezető egyetemi tanára 
Hodossi Sándor
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának 
titkára
Kapitány Sándor 
a műszaki tudomány kandidátusa 
a kecskeméti Műszaki Főiskola tanára 
Ketskeméty István 
a fizikai tudomány doktora 
a JATE tanszékvezető egyetemi tanára

Koncz János
a neveléstudomány kandidátusa
az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának
titkára
Kovács István 
az MTA rendes tagja 
Krajkó Gyula
a földrajzi tudomány doktora 
a JATE tanszékvezető egyetemi tanára 
Kristó Gyula
a történelemtudomány doktora 
a JATE tanszékvezető egyetemi tanára 
Leindler László 
az MTA rendes tagja 
Marjai Gyula
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
a Szarvasi Öntözési Kutatóintézet igazgatója 
Mérei Gyula 
az MTA rendes tagja 
Müller Ferenc
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
a Szarvasi Haltenyésztési Kutatóintézet igaz
gatója 
Nagy Lajos
a közgazdaságtudomány doktora 
a JATE tanszékvezető egyetemi tanára 
Solymosi Frigyes 
az MTA levelező tagja 
Szabó G. László
a Csongrád megyei Tanács VB elnökhelyettese 
Szőkefalvi-Nagy Béla 
az MTA rendes tagja 
Trogmayer Ottó
a történelemtudomány kandidátusa 
a Csongrád Megyei Múzeumok igazgatója

VESZPRÉM I A K A D É M IA I BIZOTTSÁG  

Elnök:
Salánki János 
az MTA levelező tagja

Alelnökök:
Nemecz Ernő
az MTA rendes tagja
Méhes Károly
az orvostudomány doktora
a Győr-Sopron megyei Tanács Kórháza főorvosa

Tud. titkár:
Heil Bálint
a kémiai tudomány doktora 
a VVE rektora

Tagok:
Burger Róbert
a mezőgazdasági tudomány doktora 
a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vezér- 
igazgatója 
Csepregi István
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
a pápai Állami Gazdaság igazgatója
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Csikós Rezső
a Magyar Ásvány- és Földgázkísérleti Intézet
igazgatója
Déri Márta
a műszaki tudomány doktora 
a VVE egyetemi tanára
Éri István
a Központi Múzeumi Igazgatóság (Budapest)
igazgatója
Gál János
a mezőgazdasági tudomány doktora 
az Erdészeti és Faipari Egyetem rektora
Gonda György
nyugdíjas államtitkár (Szombathely)
Győrffy György
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatója
István Lajos
az orvostudomány kandidátusa
a Vas megyei Tanács, Markusovszky Kórház
főorvosa
Kapolyi László 
az MTA rendes tagja
Kárpáti István
a biológiai tudomány doktora
a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem tszv.
tanára
Lakner József
a műszaki tudomány kandidátusa 
a székesfehérvári Könnyűfémmű osztályvezetője
Magyar János 
az MTA rendes tagja
Markó László 
az MTA levelező tagja
Orosz Sándor
a neveléstudomány kandidátusa 
a szombathelyi Tanárképző Főiskola főigazgató
helyettese
Polinszky Károly 
az MTA rendes tagja
Rajki Sándor 
az MTA levelező tagja
Sáringer Gyula
a mezőgazdasági tudomány doktora 
a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem tud. 
tanácsadója
Somogyi József
a földtudomány doktora
az MTA Geofizikai Kutatóintézet igazgatója
Szabó Géza
a nyelvtudomány kandidátusa 
a szombathelyi Tanárképző Főiskola tanára
Szántó András
a kémiai tudomány kandidátusa 
a Nehézvegyipari Kutatóintézet igazgatója
Tamásy István 
a földtudomány kandidátusa 
a Bányászati Egyesülés (Tatabánya) vezér- 
igazgatója
Tárczy-Hornoch Antal 
az MTA rendes tagja

Tímár Ede
a történelemtudomány kandidátusa 
főszerkesztő (Budapest)
Varga János
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem tanszék- 
vezető egyetemi tanára (Mosonmagyaróvár)

ELNÖKSÉGI KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG  

Elnök:
Szentágothai János 
az MTA rendes tagja

Titkár:
Rét Rózsa
tudományos tanácsadó 

Tagok:
Bagdy Emőke
a pszichológiai tudomány kandidátusa 
Bánréti Zoltán
a nyelvtudomány kandidátusa 
Benedek Pál 
az MTA levelező tagja 
Benedik András
a neveléstudomány kandidátusa 
Csányi Vilmos
a biológiai tudomány doktora 
Császár Ákos 
az MTA rendes tagja 
Enyedi György 
az MTA levelező tagja 
Erdei Péter
a Kodály Zoltán Intézet igazgatója 
Genzwein Ferenc
az Országos Oktatástechnikai Központ főigaz
gatója
Hunyady Györgyné 
a neveléstudomány kandidátusa 
Kontra György 
tudományos tanácsadó 
Kozma Tamás
a neveléstudomány kandidátusa 
Marx György 
az MTA rendes tagja 
Nagy József
a neveléstudomány doktora 
Nádori László
a biológiai tudomány doktora 
Ormos Mária
a történelemtudomány doktora
Papp Ferenc
az MTA rendes tagja
Pataki Ferenc
az MTA levelező tagja
Pósa Lajos
matematikus
Szabolcsi Miklós
az MTA rendes tagja
Szalay-Marzsó László
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
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Szépe György
a nyelvtudomány kandidátusa 
Szűcs Ervin
a műszaki tudomány doktora 
Tímár János
a közgazdaságtudomány kandidátusa 
Vámos Tibor 
az MTA rendes tagja 
Zibolen Endre
a neveléstudomány kandidátusa

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA 
Elnök:

Márta Ferenc 
az MTA rendes tagja

Elnökhelyettes:
Kiss Dezső
az MTA rendes tagja

Titkár:
Pusztai János
a biológiai tudomány kandidátusa 
a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának h. 
vezetője

Tagok:
Bocskai József
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának
vezetője
Bognár József
az MTA rendes tagja
Hajdú Péter
az MTA rendes tagja
Halász Béla
az MTA rendes tagja
Hardy Gyula
az MTA rendes tagja
Kulcsár Kálmán
az MTA rendes tagja
Mócsy András
az MTA rendes tagja
Nemecz Ernő
az MTA rendes tagja
Tamássy István
az MTA rendes tagja
Tarján Imre
az MTA rendes tagja
Tigyi József
az MTA rendes tagja
Vajda György
az MTA rendes tagja

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök:

Ujfalussy József 
az MTA rendes tagja

Titkár:
Maratics Pál
a Jóléti Csoport vezetője

Tagok:
Balogh János 
az MTA rendes tagja 
Falusné Szikra Katalin 
az MTA rendes tagja 
Horn Péter
az MTA levelező tagja 
Lovász László 
az MTA rendes tagja 
Lukács József
az MTA rendes tagja (II. Osztály)
Papp Ferenc 
az MTA rendes tagja 
Pásztor Emil 
az MTA levelező tagja 
Pécsi Márton 
az MTA rendes tagja 
Solymosi Frigyes 
az MTA levelező ragja 
Szabó János 
az MTA rendes tagja

TERM ÉSZETTU D OM ÁNYI 
Alelnöki Osztályközi Bizottság

Elnök:
Márta Ferenc
az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke 

Tagok:
Csurgay Árpád
az MTA levelező tagja, főtitkárhelyettes 
Tarján Imre
az MTA rendes tagja, a III. Osztály elnöke 
Kiss Dezső
az MTA (III. Osztály) rendes tagja 
Szőkefalvi-Nagy Béla 
az MTA (III. Osztály) rendes tagja 
Vajda György
az MTA rendes tagja, a VI. Osztály elnöke 
Szabó János
az MTA (VI. Osztály) rendes tagja 
Vámos Tibor
az MTA (VI. Osztály) rendes tagja 
Hardy Gyula
az MTA rendes tagja, a VII. Osztály elnöke 
Nagy Ferenc
az MTA (VII. Osztály) rendes tagja 
Szántay Csaba
az MTA (VII. Osztály) rendes tagja 
Nemecz Ernő
az MTA rendes tagja, a X. Osztály elnöke 
Fülöp József
az MTA (X. Osztály) rendes tagja

ÉLETTU DO M ÁNYI
Alelnöki Osztályközi Bizottság

Elnök:
Straub F. Brúnó
az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke
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Tagok:
Láng István
az MTA rendes tagja, főtitkár 
Tamássy István
az MTA rendes tagja, a IV. Osztály elnöke 
Horn Artur
az MTA (IV. Osztály) rendes tagja 
Király Zoltán
az MTA (IV. Osztály) rendes tagja 
Halász Béla
az MTA rendes tagja, az V. Osztály elnöke 
Eckhardt Sándor
az MTA (V. Osztály) levelező tagja 
Vizi E. Szilveszter 
az MTA (V. Osztály) levelező tagja 
Tigyi József
az MTA rendes tagja, a VIII. Osztály elnöke 
Alföldi Lajos
az MTA (VIII. Osztály) levelező tagja 
Jermy Tibor
az MTA (VIII. Osztály) rendes tagja

TÁRSADALOM TUDOM ÁNYI 
Alelnöki Osztályközi Bizottság

Elnök:
Ujfalussy József
az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke 

Tagok:
Kulcsár Kálmán
az MTA rendes tagja, főtitkárhelyettes 
Hajdú Péter
az MTA rendes tagja, az I. Osztály elnöke 
Tőkei Ferenc
az MTA (I. Osztály) rendes tagja 
Szabolcsi Miklós
az MTA (I. Osztály) rendes tagja 
Mócsy András
az MTA rendes tagja, a II. Osztály elnöke 
Pataki Ferenc
az MTA (II. Osztály) levelező tagja 
Pach Zsigmond Pál 
az MTA (II. Osztály) rendes tagja 
Bognár József
az MTA rendes tagja, a IX. Osztály elnöke 
Kovács István
az MTA (IX. Osztály) rendes tagja 
Sipos Aladár
az MTA (IX. Osztály) rendes tagja

M TA  -  OVH 
Vízügyi Bizottság

Elnök:
Cselőtei László 
az MTA rendes tagja

Alelnökök:
Breinich Miklós
a z  O V H  e ls ő  e ln ö k h e ly e t t e s e

Kovács György 
az MTA levelező tagja

Titkár:
Alföldi László
a földtudomány kandidátusa 

Tagok:
Antal Emánuel
a műszaki tudomány kandidátusa 
Bérezik Árpád 
az MTA levelező tagja 
Bíró György
az orvostudomány doktora 
Fekete György
a közlekedéstudomány doktora 
Felföldi Lajos
a biológiai tudomány kandidátusa 
Holló János 
az MTA rendes tagja 
Kozák Miklós
a műszaki tudomány doktora 
Léczfalvi Sándor 
a műszaki tudomány doktora 
Muts Rudolf
az OVH Vízgazdálkodási Intézet igazgatója 
V. Nagy Imre
a műszaki tudomány doktora 
Somogyi Sándor 
a földtudomány doktora 
Szabolcs István
a mezőgazdasági tudomány doktora 
Szebényi Imre 
a kémiai tudomány doktora 
Szebényi Lajos 
a földtudomány kandidátusa 
Szesztay Károly 
a műszaki tudomány doktora 
Tóth Mihály
a mezőgazdasági tudomány doktora 
Várallyay György
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
2. Az Elnökség felhatalmazza az alelnöki osz

tályközi bizottságok elnökeit, hogy e bizottságok 
titkári teendőinek ellátását — saját hatáskörben 
eljárva — legjobb belátásuk szerint szervezzék meg.

3. Az Elnökség ajánlja, hogy a Műszaki Tudo
mányok Osztálya, a Gazdaság és Jogtudományok 
Osztálya, valamint a Föld- és Bányászati Tudomá
nyok Osztálya osztályközi bizottságként Regionális 
Tudományos Bizottságot hozzon létre; egyben felkéri 
a Műszaki Tudományok Osztályának elnökét, hogy 
tárgyaljon az Országos Tervhivatal, valamint az 
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium vezetői
vel, milyen formában és módon lehetne a szervek
nek a bizottságban való hatékony közreműködést 
biztosítani, majd a tárgyalás eredményétől függően 
tegye meg a szükséges lépéseket.

Javaslat elnökségi alkalmi bizottságok kiküldésére
Az MTA elnöke írásbeli javaslatot terjesztett 

elő alkalmi bizottságok létrehozására azzal a meg-
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bízatással, hogy — főleg a közgyűlési határozat 
által kijelölt feladatokkal kapcsolatosan — külön
böző előkészítő munkálatokat végezzen.

Az Elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Az Elnökség 4011985. számú határozata

I.

1 . Az Elnökség az MTA alapszabályainak és 
testületi ügyrendjének felülvizsgálatára az alábbi 
összetételű alkalmi bizottságot küldi ki:

A bizottság elnöke:
Kovács István
az MTA (IX. Osztály) rendes tagja

A bizottság tagjai:
Harmatta János
az MTA (I. Osztály) rendes tagja 
Kosáry Domokos
az MTA (II. Osztály) rendes tagja 
Szőkefalvi-Nagy Béla 
az MTA (III. Osztály) rendes tagja 
Kovács Ferenc
az MTA (IV. Osztály) rendes tagja 
Antoni Ferenc
az MTA (V. Osztály) rendes tagja 
Czibere Tibor
az MTA (VI. Osztály) rendes tagja 
Nagy Ferenc
az MTA (VII. Osztály) rendes tagja 
Szabó Gábor
az MTA (VIII. Osztály) rendes tagja 
Grasselly Gyula
az MTA (X. Osztály) rendes tagja 
Sáry László
az Igazgatási és Jogi Főosztály vezetője

A bizottság titkára:
Ruff Győző
tanácsos, Tudományos Testületi Titkárság
2. A felülvizsgálat — a közgyűlés határozatának 

megfelelően — terjedjen ki különösen arra, hogy
— az MTA feladatait — az alapkutatások kie

melt jelentőségére figyelemmel — újra kell-e 
fogalmazni;

— a tudományos osztályok és a bizottságok 
jogkörét indokolt-e bővíteni;

— rendszeresíthető-e új tagsági formaként a 
külföldi — nem tiszteleti — tagság; melyek lennének 
ennek feltételei, milyen jogok és kötelességek illet
nék meg őket;

— milyen szervezeti eljárás után és milyen 
szavazatmegoszlás esetén tekinthetők az előterjesz
tések elfogadottaknak;

— milyen körben és kinek jogaként indokolt a 
többes jelölés;

A felülvizsgálat általában a demokratikus jogok 
és garanciák kiszélesítésének lehetőségeire irányul
jon.

3. Az Elnökség felkéri a bizottság elnökét, hogy 
a bizottsági javaslatot 1985. december 31-ig készítse 
el és terjessze az Elnökség 1986 januári ülése elé.

II.

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi, 
hogy a Koordinációs Értekezlet állásfoglalására 
figyelemmel a VII. ötéves népgazdasági tervjavas
latra vonatkozó előterjesztés elnökségi vitájának 
előkészítésére az alábbi összetételű alkalmi bizottság 
küldetett ki:
A bizottság elnöke:

Hoch Róbert
az MTA (IX. Osztály) levelező tagja 

A bizottság tagjai:
Enyedi György
az MTA (X. Osztály) levelező tagja 
Ehrlich Éva
a közgazdaságtudomány kandidátusa 
Ferge Zsuzsa
a szociológiai tudomány doktora 
Kádár Béla
a közgazdaságtudomány doktora 
Román Zoltán
a közgazdaságtudomány doktora 
Sipos Aladár
az MTA (IX. Osztály) rendes tagja 
Szabó János
az MTA (VI. Osztály) rendes tagja 
Vámos Tibor
az MTA (VI. Osztály) rendes tagja

III.

1. Az Elnökség a f. évi február 12-én kelt 5/1985. 
számú határozatának 3. pontjában említett — a 
magyar és az idegen nyelvű akadémiai folyóiratok 
felülvizsgálatával kapcsolatos — tájékoztatás elké
szítésére az alábbi összetételű alkalmi bizottságot 
küldi ki:

A bizottság elnöke:
Klaniczay Tibor
az MTA (I. Osztály) rendes tagja

A bizottság tagjai:
Kosáry Domokos
az MTA (II. Osztály) rendes tagja 
Székely György
az MTA (II. Osztály) rendes tagja 
Császár Ákos
az MTA (III. Osztály) rendes tagja 
Keszthelyi Lajos
az MTA (III. Osztály) levelező tagja 
Máthé Imre
az MTA (IV. Osztály) rendes tagja 
Gegesi Kiss Pál
az MTA (V. Osztály) rendes tagja
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Major Máté
az MTA (VI. Osztály) rendes tagja 
Markó László
az MTA (VII. Osztály) levelező tagja 
Jermy Tibor
az MTA (VIII. Osztály) rendes tagja 
Peschka Vilmos
az MTA (IX. Osztály) rendes tagja 
Pécsi Márton
az MTA (X. Osztály) rendes tagja

A bizottság titkára:
Patyi Sándor
a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának 
ny. tudományos titkára
2. Az Elnökség felkéri a bizottság elnökét, hogy 

a bizottsági javaslatot is tartalmazó jelentését ter
jessze az Elnökség ez évi decemberi ülése elé.

IV.

1 . Az Elnökség „geofizikai tudomány helyzete” 
c. jelentés elkészítésére az alábbi összefoglaló alkalmi 
bizottságot küldi ki:

A bizottság elnöke:
Fülöp József
az MTA (X. Osztály) rendes tagja

A bizottság tagjai:
Ádám Antal
a műszaki tudomány doktora 
Barta György
az MTA (X. Osztály) rendes tagja 
Bíró Péter
az MTA (X. Osztály) levelező tagja 
Dank Viktor
a műszaki tudomány kandidátusa 
Martos Ferenc
az MTA (X. Osztály) rendes tagja 
Meskó Attila
a műszaki tudomány doktora 
Molnár Károly
a Geofizikai Kút. V. igazgatója 
Müller Pál
a földtudomány kandidátusa 
Rádler Béla
az OKGT Geofizikai Kút. V. igazgatóhelyettese 
Szabadváry László
az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet főosztály-
vezetője
Takács Ernő
a műszaki tudomány kandidátusa 

A bizottság titkára:
Nagy Béla
a Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának 
tudományos titkára

2. Az Elnökség felkéri a bizottság elnökét, hogy 
jelentését terjessze az Elnökség ez évi decemberi 
ülése elé.

V.

1. Az Elnökség „Az Akadémia feladatai a bio
technológia hazai fejlesztésében” c. jelentés elkészí
tésére az alábbi összetételű alkalmi bizottságot 
küldi ki:

A bizottság elnöke:
Straub F. Brúnó
az MTA (VIII. Osztály) rendes tagja 

A bizottság tagjai:
Alföldi Lajos
az MTA (VIII. Osztály) levelező tagja 
Barabás Lajos
az MTA (IV. Osztály) levelező tagja 
Beck Mihály
az MTA (VII. Osztály) rendes tagja 
Dénes Géza
az MTA (VIII. Osztály) rendes tagja 
Holló János
az MTA (VII. Osztály) rendes tagja 
Horn Péter
az MTA (IV. Osztály) levelező tagja 
Szabó Gábor
az MTA (VIII. Osztály) rendes tagja 
Teplán István
a kémiai tudomány doktora 
a Természettudományi Főosztály vezetője 
Tigyi József
az MTA (V ili. Osztály) rendes tagja

A bizottság titkára:
Banczerowsky Januszné 
a biológiai tudomány kandidátusa

2. Az Elnökség felkéri a bizottság elnökét, hogy 
jelentését terjessze az Elnökség novemberi ülése elé.

Javaslat Navy Elemér levelező tag áthelyezésére a
VI. Osztályra

Az Elnökség az MTA illetékes alelnöke által 
előterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Az Elnökség 41/1985. számú határozata

Az Elnökség Nagy Elemért, a Matematikai és 
Fizikai Tudományok Osztályának levelező tag
ját — saját kérésére, az érintett két osztály egybe
hangzó állásfoglalására figyelemmel — a Műszaki 
Tudományok Osztályára helyezi át; egyben felkéri 
elnökét, hogy erről a kérelmezőt, valamint az érin
tett két osztály elnökét tájékoztassa.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi:
— az Indiai Tudományos Akadémia delegáció

jának magyarországi látogatásáról szóló jelentést,
— a Magyar Tudományos Akadémia és a 

Mongol Népköztársaság Tudományos Akadémiája 
között 1986—90. évekre megkötött tudományos 
együttműködésről szóló tájékoztatást;
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— az 1985. július 2-i ülés óta eltelt időszak 
legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót;

— az Amerikai Humán- és Társadalomtudo
mányi Tanács budapesti látogatásáról szóló tájé
koztatást;

— az MTA és a Finn Akadémia között 1986 — 
1988. évi együttműködési munkatervi tárgyalásról 
szóló tájékoztatót;

— az MTA és a Csehszlovák TA közötti 1986 — 
90. évi együttműködési munkatervi tárgyalásról 
szóló tájékoztatót.

Berend T. Iván s. k.

KÖZLEMÉNYEK

A Központi Statisztikai Hivatal 
8005/1985. (SK. 12.) KSH számú

t á j é k o z t a t ó j a  
adatgyűjtés megszüntetéséről

A Központi Statisztikai Hivatal elnöke által 
271095/81 számon elrendelt „5 —10 Vízgazdálkodási 
és vízelhárítási tevékenység főbb adata i. . .  év” 
című, éves gyakoriságú jelentés 1986. január 1-től 
megszűnik.

Németh Ferenc s. k. 
a Központi Statisztikai Hivatal 

Mezőgazdasági Statisztikai Főosztályának 
vezetője

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Buda
pest 1525 Herman 0 . u. 15. Bp. 114. Pf. 102) igaz
gatója pályázatot hirdet tudományos igazgató- 
helyettesi munkakör betöltésére 1986. február 1-től.

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

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

— az említett tudományterületek valamelyikében 
aktív tudományos kutatások végzése,

— az intézet nemzetközi kapcsolatainak, ügyviteli 
tevékenységének irányítása és ellenőrzése.
A pályázókkal szembeni követelmények:

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

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

idegen nyelvből előadó- és vitaképesség;
— kutatóintézetben szerzett tudományos vezetői 

gyakorlat.

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

nak és fizetésének megjelölését;
— eddigi szakmai munkásságát, tudományos ered

ményeinek ismertetését;
— tudományos fokozatának, nyelvismeretének, ki

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

tudományos elképzeléseit.
A pályázathoz mellékelni kell:

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

erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a felhívásra az MTA Növényvé

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

A vezetői megbízásra vonatkozóan a 23/1983. 
(XII. 17.) ÁBMH számú rendelet, valamint a 
9/1984. (A.K. 9.) MTA—F. számú főtitkári utasítás 
rendelkezései az irányadók.

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

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

igazgató

Az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézete 
pályázatot hirdet igazgatóhelyettesi munkakörre.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— állatorvosi diploma és legalább kandidátusi 

tudományos fokozat;
— kimagasló eredmények az intézet profiljának 

megfelelő kutatások valamely területén;
— kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— az intézet tudományos programjának megvaló

sítására vonatkozó koncepciót;
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásá

nak és fizetésének megjelölését;
— eddigi szakmai munkájának tömör ismertetését;
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 

bibliográfiai jegyzékét;
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide

gen nyelvismeretének megjelölését.
A pályázatokat az intézet igazgatójához kell 

benyújtani e közlemény megjelenését követő 2 héten 
belül.

Dr. Mészáros János s. k., 
igazgató
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A z  M T A  P s z ic h o ló g ia i  I n t é z e t e  p á ly á z a t o t  h ir d e t  
t u d o m á n y o s  m u n k a tá r s i  á l lá s h e ly e k  b e t ö lt é s é r e  
s z o c iá lp s z ic h o ló g ia i  é s  s z e m é ly i s é g lé le k t a n i  t é m a 
k ö r b e n .

A pályázókkal szembeni követelmények:
— e g y e t e m i  v é g z e t t s é g ,
— középfokú nyelvvizsga legalább egy idegen 

nyelvből,
— j á r t a s s á g  a z  e m l í t e t t  t u d o m á n y t e r ü le t e k  m ű v e 

lé s é b e n ,

— j e le n t ő s ,  p u b l ik á lt  k u t a t á s i  e r e d m é n y e k .

A pályázatnak tartalmaznia kell:
—  a  p á ly á z ó  j e le n le g i  m u n k a h e ly é n e k ,  m u n k a 

k ö r é n e k , b e o s z tá s á n a k  é s  f iz e té s é n e k  m e g j e lö 
lé s é t ,

— e d d ig i  s z a k m a i- tu d o m á n y o s  t e v é k e n y s é g é n e k  
i s m e r t e t é s é t ,

— t u d o m á n y o s  k ö z le m é n y e in e k  p o n t o s  b ib l io g r á f ia i  
j e g y z é k é t ,

— id e g e n  n y e lv is m e r e t é n e k  i s m e r t e t é s é t .

A pályázathoz csatolni kell:
—  a  d ip lo m a  é s  a  n y e lv v iz s g a  b i z o n y í t v á n y  h ite le s  

m á s o la t á t ,
— r é s z le te s  ö n é le tr a jz o t ,
— 3  h ó n a p n á l n e m  r é g e b b i k e le tű  h a tó s á g i  e r k ö lc s i  

b iz o n y í t v á n y t .
A  p á ly á z a t o t  a z  I n t é z e t  ig a z g a tó j á h o z  ( B p .  

V I . S z o n d y  u . 8 3 — 8 5 .)  k e ll  — a  f e lh ív á s  m e g j e le n é 
s é t  k ö v e t ő  3 0  n a p o n  b e lü l — b e n y ú j t a n i .

Pataki Ferenc s . k .,
intézeti igazgató

Az MTA Bányászati Kémiai Kutatólaborató
riuma pályázatot hirdet számítógép csoportvezetői 
állásra.

A csoportvezető feladata: a Laboratórium 
Számítógép Csoportjának vezetése, valamint a 
Laboratórium alapkutatási feladataiban és a szer
ződéses megbízások teljesítésében való önálló és 
alkotó részvétel.

Pályázati feltételek:
— programozó matematikusi oklevél,
— egy nyelvből középfokú állami nyelvvizsga,
— 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okira

tok másolatát,
— érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után az 5/1983. (XI. 12.) ME 
számú rendeletnek megfelelő illetményt fizetünk 
megegyezés szerint.

A pályázatot az MTA BKKL igazgatójához 
(3515. Miskolc-Egyetemváros, Pf. 2.) kell benyúj
tani 1986. 03. 31-ig.

Tóth József s. k., 
igazgató

Az MTA Bányászati Kémiai Kutatólaborató
riuma pályázatot hirdet tudományos munkatársi 
állásokra.

Tudományos munkatársak feladata:
a Laboratórium alapkutatási feladataiban, vala

mint a szerződéses megbízások teljesítésében való 
önálló és alkotó részvétel.

Pályázati feltételek:
— vegyész, vegyészmérnöki vagy olaj- (gáz-) mér

nöki diploma,
— egyetemi doktori (tudományos) fokozat,
— legalább egy nyelvből középfokú állami nyelv

vizsga,
— 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot, szakképzettséget,
— tud. fokozatot,
— nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát,
— érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
— eddigi publikációinak jegyzékét.

A betöltendő állás után a 23/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH rendeletnek megfelelő 3623 kulcsszámon 
belüli illetményt fizetünk megegyezés szerint.

A pályázatot az MTA BKKL igazgatójához 
(3515. Miskolc-Egyetemváros, Pf. 2.) kell benyúj
tani 1986. 03. 31-ig.

Tóth József s. k., 
igazgató

A Budapesti Műszaki Egyetem 
pályázatot hirdet az alábbi 

egyetemi tanári és docensi állásokra
Minden pályázatra vonatkozó általános tudnivaló:

Az állásokra kinevezett személy munkabérének 
megállapítására a felsőoktatási intézmények oktatói 
és egyéb dolgozói munkabéréről szóló 16/1983. 
(XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezésben foglaltak 
az irányadók.

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

A pályázóknak meg kell felelniük az oktatói 
követelményrendszerben foglaltaknak, továbbá az 
álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

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 pályázat tartalmára és mellék
leteire vonatkozó előírásokat az 1/1979. (III. 14.) 
OM sz. rendelet 9. §-a tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje a Műve
lődési Közlönyben való közzétételtől számított 
30 nap.

A pályázattal kapcsolatos részletesebb informá
ciót az illetékes kar személyzeti vezetője nyújt.
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A pályázatok benyújtásának helye:

Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest 1521
Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala, Bp. XI., 

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

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

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

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

Egri József u. 10—20. V. ép. I. em. 101.
Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatala Bp. XI., 

Bertalan L. u. 2. Z ép. III. em. 311.
Központi Oktatási Egységek Csoportja, Bp. XI., 

Műegyetem rkp. 3. K. ép. II. em. 61.

AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI KARON  
a Mechanika Tanszékre
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata a mechanika és tartók 
statikája tantárgyak oktatása a nappali és a leve
lező tagozaton, a Tanszék oktatási anyagának fej
lesztése, a tantárgyak jegyzeteinek és tankönyvei
nek elkészítése, diplomatervezési gyakorlatok veze
tése, és állam vizsgáztatás, valamint a Tanszék 
kutatási munkájában való részvétel és irányító 
tevékenység.

Pályázhatnak a mechanika és tartók statikája 
témakörben legalább 10 éves oktatói gyakorlattal 
rendelkezők, akik magas szintű kutatási tevékeny
séget és sokoldalú szakirodalmi tevékenységet 
folytatnak és tudományos fokozattal rendelkeznek.

a BME Matematika Tanszékcsoport 
Építömérnökkari Matematika Tanszékére 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata a matematika külön
böző tárgyköreinek oktatása a nappali hallgatók, 
a posztgraduális tanfolyamok-, valamint idegen 
nyelvű tanfolyamok hallgatói számára, és a Tanszék 
oktatási és kutatási munkájának fejlesztése. Fel
adata továbbá az előadásra kerülő témakörökből 
jegyzetek összeállítása, a kiváló hallgatókkal való 
foglalkozás, matematika szakkör szervezése és 
speciális kollégiumok tartása, valamint a szigorla- 
toztatásban való részvétel és közreműködés a tan
szék oktatóinak továbbképzésében és a szerződéses 
kutatási munkákban.

Pályázhatnak a mérnökhallgatók matematika 
oktatásában legalább 5 éves oktatói gyakorlattal 
rendelkezők, akik angol nyelven magas színvona
lon matematikát oktatni képesek, tudományos 
fokozattal rendelkeznek és színvonalas szakirodalmi 
tevékenységet folytatnak.

A GÉPÉSZM ÉRNÖKI KARON  
a Gépgyártástechnológia Tanszékre 
egy 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állás betöltésére

Az állást betöltő feladata a gépipari gyártási 
folyamatok és gyártórendszerek automatizálása 
tudományterületeken, a tanszék által gondozott 
tárgyak oktatása és fejlesztése. A tudományterület
hez tartozó képzési irányok, szakmérnöki tanfolya
mok és az idegen nyelvű képzés keretében az oktatás 
irányítása és fejlesztése.

Feladata továbbá a tudományterületen, különö
sen a rugalmas automatizált gyártás terén folyó 
tanszéki kutató-fejlesztő munka irányítása.

Pályázhatnak okleveles gépészmérnökök, magas 
szintű egyetemi előadói gyakorlattal és műszaki 
tudomány doktora fokozattal, kutatás-szervezési és 
irányítási tapasztalatokkal, a gyártási folyamatok 
automatizálása terén jelentős önálló tudományos 
eredményekkel, idegen nyelvek magas szintű isme
retével

a Gépszerkezettani Intézet Gépelemek Tanszékére 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata a Géptervező és Ter
melési rendszer szakon a „Gépszerkezettan” című 
tárgy előadása, folyamatos fejlesztése, az oktatott 
anyag, jegyzet, majd könyv formájában történő 
gyakorlati foglalkozások irányítása, valamint az 
államvizsgákon való közreműködés és a diploma
terv feladatok konzultálása.

Pályázhatnak okleveles gépészmérnökök mű
szaki tudományok kandidátusa fokozattal, idegen 
nyelv ismerettel és legalább 10 éves oktatási gyakor
lattal.

az Ipari Üzemgazdaságtan Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata a „Vállalati rendszer 
és gazdaságtan”, a „Szervezéselmélet és módszer
tan” előadásainak tartása mellett a Tanszék vala
mely kiemelt kutatási-tananyagfejlesztési témájá
ban fiatal oktatók színvonalas irányítása, alkotó 
részvétel a Tanszék egészének oktatói, nevelői, 
tudományos diákköri munkájának fejlesztésében, 
témavezetés ipari megbízások esetén.

Pályázhatnak műszaki egyetemi végzettséggel, 
gazdasági mérnöki diplomával, tudományos foko
zattal, idegen nyelv ismeretével, továbbá jelentős 
ipari és oktatói gyakorlattal, valamint publikációs 
eredményekkel rendelkezők.

a Textiltechnológia és Könnyűipari Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betöl
tésére

Az állást betöltő feladata a „Könnyűipari 
anyagszerkezettan” c. tárgy előadása, folyamatos 
fejlesztése, az oktatott anyag jegyzet formájában 
való megjelentetése, a tárgyhoz kapcsolódó gyakor
lati foglalkozások irányítása, továbbá diplomaterv
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konzultáció, államvizsgán és szakmérnökképzésben 
való közreműködés, valamint a tanszéki anyagvizs
gáló laboratórium munkájának irányítása.

Pályázhatnak okleveles gépészmérnökök, mű
szaki tudományok kandidátusa fokozattal, idegen 
nyelvi ismeretekkel és legalább 10 éves oktatási 
gyakorlattal. Ipari gyakorlattal rendelkező előny
ben részesül.

AZ ÉPÍTÉSZM ÉRNÖ KI KARON  
az Építészettörténeti és Elméleti Intézetbe 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata az egyetemes és a 
magyar építészettörténet keretében az őskori, a 
népi és az ókori építészet oktatása, előadások tar
tása és gyakorlatok vezetése, a magyar népi építé
szet, a Magyarországon fellelhető ősi és ókori építé
szeti hagyaték gyűjtése, dokumentálása, tudomá
nyos kutató tevékenység folytatása, illetve irányí
tása.

Pályázhatnak az akadémiai tudományos foko
zattal, jelentős műemlékvédelmi, illetve népi épí
tészeti, rekonstrukciós gyakorlattal, valamint a 
fent említett feladatok elvégzéséhez szükséges mar
xista történeti, építészettörténeti felkészültséggel 
és legalább egy idegen nyelv ismeretével, pedagógiai 
tapasztalattal rendelkezők.

Előnyben részesül az a pályázó, aki legalább egy 
évtizedes, kiterjedt mély egyetemi pedagógiai ta
pasztalattal b ír..

A VEGYÉSZM ÉRNÖKI KARON  
a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata a Vegyészmérnöki 
Karon a nappali és az esti tagozaton a Biológiai 
Iparok Műveletei 11. tárgy kialakítása és oktatása, a 
hozzátartozó gyakorlatok kidolgozása és vezetése 
és a későbbiekben a tárgy folyamatos korszerűsí
tése. Feladata továbbá a posztgraduális képzés 
keretében a Biomérnöki Műveletek c. tárgy fejlesz
tése, előadása, gyakorlatainak összeállítása és veze
tése, valamint a Biotechnológus képzésben és a bio
technológia tudományterületén szervező és koordi
náló tevékenység kifejtése.

Pályázhatnak jelentős felsőoktatási oktatói és 
kutatói gyakorlattal, a tudomány kandidátusa 
fokozattal rendelkezők.

a Vegyipari Géptan Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata a Vegyészmérnöki 
Karon a posztgraduális képzésben a „Szilárd szem
csés anyagok manipulálása” c. tárgy, illetve tárgy
részek anyagának kialakítása, fejlesztése és előadá
sa, a nappali képzésben a „Vegyipari anyagelőkészí
tés és anyagmozgatás” c. kritériumtárgy, az esti

oktatásban a „Géptan” és „Anyagelőkészítés” c. 
tárgyak gondozása, állandó korszerűsítése és elő
adása. A tudományos munka terén az ömlesztett 
anyagok tárolásával, szállításával és kezelésével 
kapcsolatos kutatások végzése és irányítása.

Pályázhatnak a jelentős felsőoktatási oktatói és 
kutatói gyakorlattal, valamint a tudomány kandi
dátusa fokozattal rendelkezők.

A VILLAMOSMÉRNÖKI KARON
a Folyamatszabályozási Tanszékre
egy 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állás betöltésére

Az állást betöltő feladata előadások tartása a 
digitális technika és számítástechnika tárgykörében, 
mind az A, mind a B oktatási formában, a Tanszék 
ez irányú oktatási és kutatási tevékenységének irá
nyítása és részvétel a posztgraduális oktatásban.

Pályázhatnak megfelelő felsőoktatási tapaszta
lattal rendelkező és legalább két világnyelvet beszélő, 
illetőleg azokon előadó készséggel bíró személyek. 
A tudományok doktora fokozat megléte elengedhe
tetlen.

a Műszer- és Méréstechnika Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata előadás tartása az 
elektronikus műszerek és a mérőrendszerek tárgy
körben, gyakorlatok irányítása, valamint nappali 
szakmérnök hallgatók témavezetése. Kutatói mun
kásságot kell kifejtenie a fiatal oktatók tudományos 
munkásságát kell elősegítenie az intelligens mérő- 
rendszerek és a digitális jelfeldolgozás témakörben.

Pályázhatnak azok a legalább tízéves felsőokta
tási tapasztalattal rendelkező okleveles villamos- 
mérnökök akik a műszaki tudomány kandidátusi 
fokozattal rendelkeznek.

A KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KARON
A Közlekedéstechnikai és Szervezési Intézet 
Közlekedésautomatikai Osztályára 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata a Közlekedési auto
matika, ezen belül elsősorban a Vasúti automatika 
témaköreihez tartozó tantárgyak tematikai és tar
talmi fejlesztése, előadások tartása és a gyakorlati 
foglalkozások irányítása, valamint részvétel a 
posztgraduális képzésben.

Feladatához tartozik az előbbi témakörökben, 
különösen a mikroelektronika közlekedésautomati
kai alkalmazása területén a tanszéki kutatások 
irányítása, e vonatkozásban a meglevő hazai és 
nemzetközi kutatási együttműködések koordinálása 
és további elmélyítése.

Pályázhatnak legalább 20 éves felsőoktatási és 
kutatási gyakorlattal, a közlekedési tudomány 
kandidátusi fokozattal és két nyelvből (az egyik az 
orosz) legalább középfokú nyelvtudással rendelke
zők.
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a Mechanika Tanszékre
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata irányító részvétel a 
tanszék oktató-nevelő munkájában, különösen a 
mechanika V. (kinematikai és dinamikai terhelés, 
elméleti rugalmasságtan és stabilitás elmélet) okta
tásának fejlesztése, irányítása, előadásainak meg
tartása, valamint részvétel a posztgraduális képzés
ben.

Részt kell vennie a Tanszék tudományos-kutató 
munkájában, ezen belül irányítania kell a munkát 
a terhelés-analízis és járműdinamikai kutatási 
területen.

Pályázhatnak jelentős felsőoktatási és kutatási 
gyakorlattal, a feladatkörbe vágó publikációs tevé
kenységgel, a műszaki tudomány kandidátusi foko
zattal és legalább középfokú idegen nyelvtudással 
rendelkező gépészmérnökök.

A KÖZPONTI O K TATÁSI EGYSÉGEKBEN
A Marxizmus —leninizmus Intézet 
Tudományos Szocializmus Tanszékére 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata irányító részvétel a 
tanszék oktató-nevelő és tudományos munkájában.

Pályázhatnak tudományegyetemi diplomával, 
kandidátusi fokozattal és legalább egy idegen nyelv 
középfokú ismeretével rendelkezők.

Előnyben részesülnek a több éves felsőoktatási 
tapasztalattal rendelkezők.

A Marxizmus—leninizmus Intézet 
Politikai Gazdaságtan Tanszékére 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére

Az állást betöltő feladata irányító részvétel a 
tanszék oktató-nevelő és tudományos munkájában.

Pályázhatnak közgazdaságtudomány-egyetemi 
diplomával, kandidátusi fokozattal és legalább egy 
idegen nyelv középfokú ismeretével rendelkezők.

Előnyben részesülnek a több éves felsőoktatási 
tapasztalattal rendelkezők.

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

Az állást betöltő feladata az Építőmérnöki Kar 
szerkezetépítő szakán az oktatás korszerűsítésből 
adódóan a felsőbb évfolyamra helyezett Fizika 
című tárgy új tematikájának kidolgozása, annak 
alapján előadások tartása, jegyzet megírása, továb
bá alsóbb évfolyamokon tartott Fizika-Elektronika 
című tárgy oktatása, a tanszéki szakmai munka 
terén a kristályfizika kutatásokban kisebb csoport 
irányítása.

Pályázhatnak a fizika tudomány kandidátusa 
fokozattal bíró fizikusok, akik több mint 10 éves 
felsőoktatási tapasztalattal rendelkeznek.

Előnyben részesülnek, akiknek felsőoktatási jegy- 
zetírási gyakorlatuk van, továbbá megfelelő tapasz
talatuk van diplomázók, illetve doktoranduszok 
szakmai irányításában. Előnyben részesülnek to
vábbá, akiknek egyaránt jártasságuk van a kris
tályfizikai alap- és alkalmazott kutatás terén.

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

A MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet 
pályázatot hirdet

egyetemi tanári 

álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
Az agrárgazdaságtan diszciplína oktatása és 

tananyagának fejlesztése. A mezőgazdasági és 
élelmiszeripari vállalatok szervezete és vezetése 
témakörben kutatómunka végzése és részvétel az 
agrárgazdaságtan tudományterület kutatásában. 
A számítástechnikai módszerek alkalmazása a veze
tőképzésben, valamint a szakemberek és vezetők 
továbbképzésében.

A meghirdetett álláshelyre pályázhatnak, akik
— agárközgazdász diplomával rendelkeznek,
— agrárgazdaságtan kutatás témakörében bizonyí

tották az ökonómiai és szervezési ismeretek 
magas színvonalú művelését, alkalmazását (meg
jelent szakkönyvek, tanulmányok, gyakorlatban 
alkalmazott eredmények),

— mai magyar mezőgazdaság ökonómiai kérdésé
nek tanulmányozásában szerzett több éves 
tapasztalattal rendelkeznek,

— a gyakorlat által elismert kutatási eredményekkel 
rendelkeznek az élelmiszer-gazdaság hatékony
sága fejlesztési lehetőségeinek feltárásában,

— a tudományos közvélemény elismeri munkássá
gukat,

— mezőgazdasági tudományok doktora tudomá
nyos fokozattal rendelkeznek,

— egy nyelvből, elsősorban orosz nyelvből megfe
lelő nyelvismeretük van.
A pályázat elbírálásánál előnyként szerepel a 

korszerű matematikai és számítástechnikai módsze
rek alkalmazásának ismerete és gyakorlata.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
— munkahelyének megnevezését, beosztását,
— szakmai, illetve tudományos munkáját és annak 

eredményeit, jelentősebb tanulmányait,
— oktató és tudományos munkájára vonatkozó 

jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kelt

— részletes önéletrajzot,
— tudományos munkák jegyzékét,
— kitöltött személyi adatlapot,
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— szakképzettséget, tudományos fokozatot tanú
sító okirat hiteles másolatát,

— érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 

ÁBMH sz. rendelkezésben szabályozott illetmény 
vehető figyelembe.

A pályázatokat 1986. január 10-ig kell benyúj
tani a MÉM MÉVT1 megbízott főigazgatójának 
címezve 6 példányban (Budapest XIV., Ida utca 2.).

A Pécsi Orvostudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Központi Kutató Laboratóriumban meg
üresedett egy fő tudományos munkatárs elnevezésű 
állás betöltésére.

A kinevezendő tudományos munkatárs feladata 
az elektronmikroszkópos laboratóriumban folyó 
tudományos és szolgáltatói tevékenységben való 
részvétel és közreműködés biokémiai preparatív 
munkákban.

A pályázat feltétele biológus diploma és angol 
nyelvismeret. A pályázat elbírálásánál előnyben 
részesül az a pályázó, aki biokémiai preparatív vagy 
elektronmikroszkópos munkában gyakorlattal ren
delkezik.

A pályázati kérelmet a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Rektori Hivatalához (Pécs, Szigeti út 12.) 
kell benyújtani a közzétételtől számított 15 napon 
belül.

A kérelemhez mellékelni kell az egyetemi okleve
let, részletes önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt, 
kitöltött személyi adatlapot és a tudományos mun
kák jegyzékét.

Dr. Bauer Miklós s. k.,
a Pécsi Orvostudományi Egyetem 

rectora

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

LŐRINCZE LAJOS-t, a nyelvtudomány kandidá
tusát, az MTA Nyelvtudományi Intézete tudomá
nyos tanácsadóját, nyugállományba vonulása alkal
mából, több évtizeden át végzett kiemelkedő tudo
mányos kutatói, nyelvművelői és közéleti tevékeny- 
ségéért

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ZÁSZLÓRENDJE;

UZSOKY MIKLÓS-t az MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutató Intézete, tudományos 
tanácsadóját, 60. születésnapja és nyugállományba 
vonulása alkalmából, a magyar elektronikai és 
számítástechnikai kutatás területén elért kimagasló 
eredményeiért

SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND;

Dr. DOHÁNY ZOLTÁNNÉ-t, az MTA Számítás- 
technikai és Automatizálási Kutató Intézete, sze
mélyzeti osztályvezetőjét, nyugállományba vonu
lása alkalmából, több évtizeden át végzett kiemel
kedő politikai és személyzeti vezetői tevékenysé
géért,

KOVÁCS GYULÁ-t, az MTA Atommag Kutató 
Intézete gazdasági igazgatóját, nyugállományba 
vonulása alkalmából az intézet alapítása óta végzett 
eredményes gazdasági vezetői tevékenységéért,

ÁPRILIS NEGYEDIKÉ ÉRDEMREND;

DÉNES GÉZÁ-t, az MTA rendes tagját, az MTA 
Központi Kémiai Kutató Intézet tudományos 
tanácsadóját, csoportvezetőjét, 60. születésnapja 
alkalmából a biokémia és molekuláris biológia tudo
mányterületén elért kutatási eredményeiért, iskola
teremtő tevékenységéért;
KOVALOVSZKY MIKLÓS-t, a nyelvtudomány 
kandidátusát, az MTA Nyelvtudományi Intézet 
nyugalmazott tudományos főmunkatársát, 75. szü
letésnapja alkalmából nyelvészeti munkássága elis
meréséül

MUNKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata;

LEHOCZKY JÁNOS-t, a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusát, az MTA Növényvédelmi Kutató Inté
zete tudományos főmunkatársát, nyugállományba 
vonulása alkalmából a szőlő növényvédelmének ki
dolgozásában és a vírusmentes szaporítóanyag elő
állításában elért kiemelkedő kutatói eredményeiért;
SZIGETVÁRI ISTVÁNNÉ-t, az MTA Központi 
Hivatala főelőadóját, nyugállományba vonulása 
alkalmából közel négy évtizeden át végzett lelkiis
meretes hivatali munkájáért és társadalmi tevé
kenységéért;
SZABÓ KLÁRÁ-t, az MTA Központi Hivatala 
főelőadóját, nyugállományba vonulása alkalmából 
több mint három évtizeden át végzett lelkiismere
tes munkája elismeréséül

MUNKA ÉRDEMREND e z ü s t  fokozata;

KISS ZOLTÁNNÉ-t, az MTA Kutatásszervezési 
Intézet gazdasági vezetőjét, nyugállományba vonu
lása alkalmából közel húsz évi kiemelkedő szakmai 
és társadalmi tevékenységéért

MUNKA ÉRDEMREND b r o n z  fokozata
kitüntetésben részesítette.

A Magyar Népköztársaság honvédelmi minisz
tere a Fegyveres Erők Napja alkalmából a polgári 
védelem szervezése, fejlesztése és a feladatok végre
hajtása terén több év óta végzett kiemelkedő tevé
kenységük elismeréseként a

HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM 
a r a n y  fokozatával

tüntette ki:
Dr. STARK ERVIN-t, az MTA rendes tagját, a 
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgató
ját,
Dr. SZÉP IVÁN-t, a műszaki tudomány doktorát, a 
Műszaki Fizikai Kutatóintézet tudományos igaz
gatóhelyettesét,
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e z ü s t  fokozatával
LUKÁCS TIVADAR-t, a Mezőgazdasági Kutató- 
intézet Kísérleti Gazdasága oktatási és művelődési 
előadóját,

HONVÉDELMI ÉRDEMÉREMMEL 
£ 30 év után
GYÖRKÖS FERENC-et, a Központi Fizikai Kuta
tóintézet főosztályvezetőjét,

20 év után
HORVÁTH GÁBOR-t, a Központi Fizikai Kutató- 
intézet szakmunkását,
SZABÓ JÓZSEF-et, a Központi Fizikai Kutatóinté
zet szakmunkását,

15 év után

GÁL FERENC-et, az Atommagkutató Intézet 
kiemelt szakmunkását,
BÁNKI IVÁNNÉ:t, a Központi Fizikai Kutató- 
intézet orvosi asszisztensét,
ELEK ANTAL-t, a Központi Fizikai Kutatóintézet 
tudományos kutatóját,

10 év után^
ÁRKAY BÉLÁ-t, a Szeizmológiai Obszervatórium 
műszerkarbantartóját,
BORODY LEVENTÉ-t, a Műszaki Fizikai Kutató- 
intézet anyagbeszerzőjét,
CZIRJÁK GYÖRGYNÉ-t, a Mezőgazdasági Kuta
tóintézet Kísérleti Gazdasága adminisztrátorát,
GYÉVAI ANGÉLÁ-t, a biológiai tudomány dokto
rába Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet ku
tatóját,

MARCSIK MARGIT-ot, a Szeizmológiai Obszerva
tórium telexkezelőjét,
MOLDVAY ÁRPÁDNÉ-t, a Műszaki Fizikai Kuta
tóintézet beruházási előadóját,
SÁRI KÁLMÁN-t, az Atommagkutató Intézet 
osztályvezetőjét.

Horváth Ferenc

FOGADÓÓRÁK

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

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

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

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

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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