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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia szol-
gálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedő munkájá-
ért Főtitkári Elismerésben részesítette

Dr. Berger Ferencnét,
az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont könyvtárosát

odaadó, nagy gondossággal végzett munkájáért, észrevétele-
iért és javaslataiért, amelyekkel eredményesen segíti a könyv-
tár vezetőjének tevékenységét;

Berzéné Pénzes Ilonát,
az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájának

gazdasági igazgatóját

a kutatócsoportok zökkenőmentes gazdálkodását, valamint az 
iroda szabályszerű, gyors és átlátható működését nagymér-
tékben elősegítő, kiemelkedő vezetői tevékenységéért, a ha-
tékony kutatómunka feltételeinek megteremtéséhez nyújtott 
segítségéért;

Dévai Katalint,
az MTA Titkárság Humánpolitikai Önálló Osztályának

humánpolitikai szakreferensét

az Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szervek in-
tézményvezetőinek és gazdasági vezetőinek jogviszonyához 
kötődő feladatai példaértékű ellátásáért, a köztisztviselői tel-
jesítményértékelés folyamatának kifogástalan koordinálásá-
ért, valamint újító ötleteiért, amelyekkel nagymértékben hoz-
zájárul az osztály munkájának hatékonyságához;

Fülöp Jánost,
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

anyagbeszerzőjét, raktárosát

a kutatóintézet érdekében negyedszázadon át végzett lelkiis-
meretes munkájáért, a kutatómunka megbízható támogatásá-
ért, amellyel hozzájárult a hatékony és biztonságos munkavég-
zéshez, sokoldalúan segítette az intézet vezetőinek munkáját, 
közreműködve a hazai és külföldi vendégek fogadásában s az 
intézeti programok méltó és sikeres megvalósításában;

Füriné Szekeres Nórát,
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

gazdaságivezető-helyettesét

az MTA Művészettörténeti Intézetének gazdasági vezetője-
ként, majd a kutatóhálózat átalakítása után a Bölcsészettudo-
mányi Kutatóközpont gazdasági hivatalának munkatársaként 
és gazdaságivezető-helyetteseként végzett precíz, szakszerű 
és igényes munkájáért;

Gémesné dr. Juhász Anikót,
az MTA Titkárság Testületi Titkárság

Élettudományi Titkárságának
osztályvezetőjét

több mint hatéves, töretlen lelkesedéssel, odaadással és pél-
daértékű munkabírással végzett megbízható, átgondolt és 
pontos munkájáért, folyamatosan kiemelkedő teljesítményé-
ért, valamint munkaköri feladatain felül nyújtott kezdemé-
nyező, készséges közreműködéséért, segítőkészségéért;

Kuli Zoltánt,
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének
műszaki vezetőjét

az intézet műszaki-infrastrukturális megújításában játszott 
meghatározó szerepéért, illetve a budapesti és a piszkéstetői 
telephelyeken lebonyolított felújítási munkálatok tervezésé-
ben, végrehajtásában és irányításában végzett, folyamatosan 
kiváló munkájáért;

Medgyesi Tímeát,
az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának

szobaasszonyát

több mint két évtizedes, rendkívüli odaadással, kiemelkedő 
gondossággal végzett precíz munkájáért, példamutató maga-
tartásáért;

Nagyné Bodolai Katalint,
az MTA Ökológiai Kutatóközpont

Duna-kutató Intézetének laboránsát

a vízkémiai laboratóriumok folyamatban lévő kialakításában, 
fejlesztésében és működtetésében, a nagy projektek megva-
lósításában nélkülözhetetlen szakmai tudásáért, valamint a 
kutatásokat számos területen elősegítő példamutató kollegia-
litásáért, segítőkészségéért;

Pólusné dr. Thiry Évát,
az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

titkárságvezetőjét

az intézeti titkárságvezetői feladatok kiemelkedő gondosság-
gal és elhivatottsággal végzett ellátásáért, a kutatók érdekeit 
szem előtt tartó, példamutató szorgalommal végzett, felelős-
ségteljes, a tudományos szférán túlmenően az intézeti közös-
ségi életre is kiterjedő szervezői tevékenysége, valamint 
szakmai és gyakorlati tudása elismeréseként;
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Rimóczy Klárát,
a Tudós kávézó vezetőjét,

az MTA Létesítménygazdálkodási Központ munkatársát

kiemelkedő, az Akadémia iránti példaértékű lojalitással vég-
zett munkájáért, a rendezvények teljes körű, kiváló és udva-
rias lebonyolításáért;

Sándor Zitát,
az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatóság Költségvetési  

és Pénzügyi Főosztály
Fejezeti és Intézményi Pénzügyek Osztályának

pénzügyi-gazdálkodási szakreferensét

az Akadémia könyv- és folyóirat-kiadási keretének precíz, 
alapos és lelkiismeretes gondozásáért, továbbá kiemelkedő 
gondossággal és elhivatottsággal végzett intézményfelügye-
leti munkájáért;

Tarnai Attilát,
az MTA Üdülési Központ

mátrai akadémiai üdülőinek
épületgondnokát

a mátrai akadémiai üdülőkben maximális körültekintéssel 
végzett műszaki felügyeletéért, a karbantartók irányításáért, 
a műszaki problémák megoldásában való aktív részvételéért;

Tési-Páll Viktóriát,
az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi  

Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézetének

projektasszisztensét

a projektasszisztensi feladatok lelkiismeretes ellátásáért, kü-
lönös tekintettel az európai uniós projektek OTKA-elszámo-
lásában, pályázat-előkészítésében végzett magas színvonalú 
munkájáért;

Timár Dávidot,
az MTA Nyelvtudományi Intézet

könyvtárvezetőjét

az intézetben eltöltött tizenöt évnyi szolgálatáért, kimagasló 
szakmai tudásáért, az intézet tudományos életét elősegítő 
könyvtárosi és adminisztratív feladatok kiváló ellátásáért, a 
könyvtári szolgáltatások informatikai hátterének fejlesztésé-
ben elért érdemeiért, példaértékű gondosságáért.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, az Akadémia 
szolgálatában végzett kiemelkedő kutatói munkájáért Főtit-
kári Kutatói Elismerésben részesítette:

Ayaydin Ferhant,
az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

tudományos főmunkatársát

az intézet Mikroszkópos Sejtanalízis Laboratóriumának ve-
zetéséért, a nemzetközi szintű mikroszkópos infrastruktúra 
működésének kiemelkedő színvonalon történő irányításáért, 

valamint a mikroszkópos képanalízis és az oligonukleotidok 
által közvetített génszerkesztés területén végzett, nemzetközi 
szinten elismert önálló kutatómunkájáért;

Biczókné Magyar Annát,
az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájának

nyugalmazott tudományos főmunkatársát

az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban a biológiailag 
aktív peptidek szintézise, a szerkezet-hatás összefüggések 
feltárásában végzett kiemelkedő tevékenységéért, számos 
hazai és nemzetközi pályázat témavezetéséért, amellyel nagy-
mértékben hozzájárult a kutatócsoport jelentős szakmai sike-
reihez;

Demeter Gábort,
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont  

Történettudományi
Intézetének tudományos munkatársát

kiemelkedő tudományos tevékenységéért és tudományszer-
vező munkájáért, a Balkán-félsziget 19. századi gazdaság- és 
társadalomtörténetének feltárásáért, az egyre újabb tudo-
mányterületek eredményeinek és más tudományágak képvi-
selőinek egy-egy tudományos kérdés kutatásába történő be-
vonásáért, a Hungarian Historical Review-ban végzett szer-
kesztői munkájáért, valamint sikeres pályázataiért, amelyek-
kel segítette kollégái tudományos előmenetelét;

Gyarmathy Dorottyát,
az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának

tudományos munkatársát

a beszédkutatás több területén, a spontán beszéd akusztikai-
fonetikai jellemzőinek, a megakadásjelenségek sajátosságai-
nak és az önmonitorozási folyamatoknak a vizsgálatában 
folytatott úttörő kutatásaiért, továbbá a nemzeti örökség te-
kintetében is nagy jelentőségű beszédadatbázisok fejlesztésé-
ben végzett kiváló munkájáért;

Karsai Juditot,
az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi  

Kutatóközpont tudományos főmunkatársát

a kutatóközpontban végzett több évtizedes megbízható, lelki-
ismeretes munkájáért, a kockázati- és magántőke-piac terüle-
tén folytatott kutatásaiért, valamint a PhD-hallgatók oktatásá-
ban és a fiatal kutatók munkájában való odaadó segítségéért;

Kovács Gézát,
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének
kutató professor emeritusát

a pulzáló változócsillagok, az extraszoláris bolygók és az idő-
sor-analízis terén végzett kutatásaiért, a nevéhez köthető, az 
RR Lyrae csillagokra levezetett, a galaxis- és halmazszerke-
zet, valamint az individuális objektumok fényességének és 
távolságának meghatározásában széles körben használt em-
pirikus formulák kidolgozásáért;



296 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 2017. december 15.

Molnár Zsoltot,
az MTA Ökológiai Kutatóközpont

tudományos tanácsadóját

a vegetáció térképezése és monitorozása terén végzett iskola-
teremtő kutatásaiért, több országos program irányításáért, 
valamint a hagyományos ökológiai tudás kutatásának mint új 
tudományterületnek a meghonosításáért, amely területnek 
nemzetközileg is kiemelkedő szakértője;

Nyíri Gábor Pétert,
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

tudományos főmunkatársát

nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő kutatói mun-
kássága, valamint az anyaintézetét és a széles kutatóközössé-
get egyaránt szolgáló utánpótlás-nevelő, kutatási infrastruk-
túra-fejlesztő, tudományszervező és tudománykommuniká-
ciós tevékenysége elismeréseként;

Sulyok Gábort,
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársát

tizennyolc éves, magas színvonalú nemzetközi jogi kutatásai-
ért, amelyek egyértelműen pozitív fogadtatásra találtak, vala-
mint az intézet hatékony működésének elősegítéséért, példa-
mutató emberi tartásáért, oktatómunkájáért és a szakmai köz-
életben való aktív részvételéért;

Tóbiás Istvánt,
az MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Növényvédelmi Intézetének
tudományos tanácsadóját

a klasszikus és a modern molekuláris növényvédelmi viroló-
gia terén elért nemzetközileg elismert kutatásaiért, amelyek 
fő területe a különböző potyvírusok, a búza törpüléses vírusa, 
valamint a legfontosabb zöldségpatogén vírusok iden ti fi ká-
ció ja, molekuláris jellemzése és etiológiája, utóbbi időben a 
legfontosabb kártevő rovarok molekuláris markerezése;

Újvári Gábort,
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Földtani és Geokémiai Intézetének
tudományos főmunkatársát

a löszök, illetve a paleoklíma kutatása terén, a szél szállította 
üledékek lehordási területeinek kimutatásában, az ásványi 
por forrásrégióinak azonosításában, a negyedidőszaki klíma-
rekonstrukciókhoz a szemcseméret jelentőségének tisztázásá-
ban, valamint a geokronológiában elért kimagasló tudomá-
nyos eredményeiért;

Veres Miklóst,
az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont  

tudományos főmunkatársát

közel két évtizedes, sikeres kutató-, szervező- és tudomány-
politikai munkájáért, a Raman-spektroszkópia és annak alkal-
mazása területén elért, nemzetközileg elismert, kimagasló 
eredményeiért, továbbá számos, nemzetközi és országos kon-
zorciumi projekt kezdeményezéséért és témavezetéséért.
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A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
ségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában kapott felha-
talmazás alapján, a Magyar Tudományos Akadémia Titkár-
sága szolgálatában eltöltött, lelkiismeretesen végzett tevé-
kenység elismerésére   

„Titkársági Szolgálati Elismerés”-t

alapítok, és adományozásának rendjét a következők szerint 
határozom meg:

1. § 
A határozat hatálya

A határozat hatálya a Magyar Tudományos Akadémia Titkár-
ságán (a továbbiakban: MTA Titkárság) közszolgálati jogvi-
szonyban vagy munkaviszonyban (a továbbiakban: szolgálati 
jogviszony) foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati 
ügykezelőkre és munkavállalókra (a továbbiakban együtt: 
munkatársak) terjed ki.

2. § 
Az adományozás elvei

1. „Titkársági Szolgálati Elismerés”-re (a továbbiakban: El-
ismerés) az MTA Titkárság valamennyi teljes, vagy rész-
munkaidőben foglalkoztatott munkatársa alanyi jogon 
jogosult, szolgálati jogviszonya alapján, az MTA Titkársá-
gán eltöltött 10, 15, 20, 25, 30, 35 vagy 40 év szolgálati idő 
(a továbbiakban: jubileumi idő) betöltése napján. 

2. Amennyiben a munkatárs többször létesített az MTA Tit-
kárságával szolgálati jogviszonyt, a jogosító idő számítása 
során valamennyi titkársági jogviszony idejét össze kell 
számítani.

3. Annak a munkatársnak, akinek az MTA Titkárságával 
fennálló szolgálati jogviszonya szervezeti változás mi-
att, munkáltatói döntés következményeként megszűnt, és 
egy másik akadémiai intézménynél közalkalmazotti jog-
viszonyként folytatódott, majd átszervezés következtében 
ismét titkársági szolgálati jogviszonnyá alakult, a jubile-
umi idő megállapítása során a másik intézménynél töltött 

időszakot is titkársági szolgálati jogviszonyként kell fi-
gyelembe venni.

4. Az Elismerésre jogosító időbe a szülési szabadság, a ke-
resőképtelenség, valamint a gyermek gondozása és a 
hozzátartozó személyes ápolása miatt járó fizetés nélküli 
szabadság, továbbá a sor- és tartalékos katonai, valamint 
a polgári szolgálat teljes időtartamát bele kell számítani. 
A méltányossági alapon engedélyezett, valamint az egyéb 
jogcímeken járó, 30 napot meghaladó fizetés nélküli sza-
badság teljes időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

5. Amennyiben a munkatárs szolgálati jogviszonya a nők 
kedvezményes (negyvenéves) öregségi nyugdíjára, vagy 
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel meg-
szűnik, és valamely, az (1) bekezdésben meghatározott ju-
bileumi év elérése a megszűnés évében esedékes, számára 
az Elismerés az utolsó munkában töltött napján jár. 

6. Az (5) bekezdésben foglaltakon túl, amennyiben a nyug-
díjba vonuló munkatárs a soron következő jubileumi időt 
szolgálati jogviszonya megszűnését követő év december 
31-ig tölti be, számára az Elismerés – külön elnöki rendel-
kezés alapján, a főosztályvezető (főosztályvezető, gazda-
sági igazgató esetében a főtitkár) kezdeményezésére – az 
utolsó munkában töltött napján adományozható.   

3. § 
Az adományozás formája és mértéke

1. Az Elismerés jubileumi emléktárggyal és pénzjuttatással 
jár. A pénzjuttatás – a 2. § (5)–(6) bekezdéseiben foglalt 
kivételekkel – a jubileumi idő betöltése napján esedékes.

2. Az emléktárgy átadására – a 4. § (4) bekezdés szerinti 
kivétellel – valamennyi munkatárs számára együttesen, 
évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között, tárgy-
év végén kerül sor.  

3. Az emléktárgy elkészítésének költségeit, és a pénzjuttatás 
összegének fedezetét az MTA Titkárság költségvetésében 
kell biztosítani.

4. A jubileumi emléktárgy tartalmazza a munkatárs nevét, a 
jubileumi évek számát, az MTA Titkárság megnevezést, 
és az adományozás évszámát.  

5. Az Elismeréssel járó juttatás a betöltött jubileumi idő 
alapján a következő:

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
15/2017. számú határozata  

 
A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán adományozható  

Titkársági Szolgálati Elismerésről
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6. A 30, 35, 40 éves jubileumra adható emléktárgy – az áru-
kínálat függvényében – évente változhat. Az akadémiai 
jelképet (logó vagy Akadémia épülete) az ajándéktárgy 
méretének és formájának figyelembe vételével kell meg-
választani. 

4. § 
Az adományozás menete

1. Az Elismerésre jogosult munkatársak listáját tárgyévet 
megelőző év november 30-ig a Humánpolitikai Önálló 
Osztály készíti el és küldi meg tájékoztatásul – a költségek 
tervezése érdekében – a Gazdasági Igazgatóságnak. 

2. A jubiláló munkatársak névsorát, a jubileum időpontjának 
és a pénzjuttatás bruttó összegének megjelölésével – a 
banki átutalás érdekében – a Humánpolitikai Önálló Osz-
tály havonta előre küldi meg a Gazdasági Osztály részére, 
és ezzel egyidejűleg elkészíti a munkatársaknak szóló, a 
jubilálás tényét és időpontját tartalmazó értesítő leveleket. 

3. Az emléktárgyak és a grafikai munkák megrendeléséről 
a Humánpolitikai Önálló Osztály az átadást megelőzően 
gondoskodik.

4. Amennyiben a munkatárs jogviszonya a jubileumi idő be-
töltését követően, de az emléktárgy átadását megelőzően 
megszűnik, az átadás javasolt módjáról a munkatárs köz-
vetlen vezetője tájékoztatja a Humánpolitikai Önálló Osz-
tály vezetőjét. 

5. Az Elismerésben részesültek névsorát a Humánpolitikai 
Önálló Osztály tölti fel az MTA Titkárság Intranet oldalára.

5. § 
Záró rendelkezések

1. Jelen határozat 2018. január 1. napján lép hatályba.   
2. A határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, 

valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon 
kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

Budapest, 2017. november 15.
 Lovász László s.k.

Jubileumi év Pénzjuttatás összege Jubileumi emléktárgy

10 bruttó 200 000 Ft üvegtárgy az Akadémia logójával (klasszikus allegória)
15 bruttó 250 000 Ft ezüstszínű plakett az Akadémia épületével
20 bruttó 300 000 Ft üvegtárgy az Akadémia épületével 
25 bruttó 350 000 Ft aranyszínű plakett az Akadémia logójával
30 bruttó 400 000 Ft emléktárgy akadémiai jelképpel
35 bruttó 450 000 Ft emléktárgy akadémiai jelképpel
40 bruttó 500 000 Ft emléktárgy (porcelán, arany, vagy ezüst) 

Napirend:
1. Az MTMT Tudományos Tanács elnökének megválasztása
2. Az MTMT Tudományos Tanács ügyrendjének elfogadása
3. Tájékoztatás az MTMT működéséről, aktuális helyzetéről 

(előadó: Holl András, az MTA KIK informatikai főigazga-
tó-helyettese)

4. Tájékoztató az MTMT új szoftverének várható beveze-
téséről (előadó: Holl András, az MTA KIK informatikai 
főigazgató-helyettese)

A Magyar Tudományos Művek Tára Tudományos Tanács 
2017. március 20-i (MTMT TT 1/2017) ülésének határozatai

MTMT TT 1/1/2017 (03. 20.) határozat:
Az MTMT Tudományos Tanács tagjai az MTMT Tudomá-
nyos Tanácsának Ügyrendjét az ülésen elhangzott kiegészí-
tésekkel ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadták.

MTMT TT 2/1/2017 (03.20.) határozat:
Az MTMT Tudományos Tanács tagjai ellenszavazat nélkül 
egyhangúlag megválasztották Kamarás Katalint az MTMT 
Tudományos Tanács elnökévé.
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FOGADÓÓRA

Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára minden csütörtökön – előzetes bejelentkezés alapján (tel.: 269-0114) – 
fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa 2017. 
november 17-i ülésén a doktori címet a következő személyek 
részére ítélte oda:

BANCZEROWSKI PÉTER
„Új műtéttechnikai eljárások és sebészi kezelési lehetősé-
gek a gerincsebészetben, különös tekintettel a minimális 
invazivitásra” című munkája alapján,

CSÚRI KÁROLY
„Konstruktionsprinzipien von Georg Trakls lyrischen 
Textwelten” című munkája alapján,

GODA TIBOR JÁNOS
„(Viszko)elasztikus testek száraz és kent csúszó érintkezé-
sének numerikus modellezése” című munkája alapján,

HORTOBÁGYI TIBOR
„Neuropatológiai vizsgálatok neurokognitív zavarral járó 
betegségekben” című munkája alapján,

JUHÁSZ IMRE
„Kontrollponttal adott görbék leírása, alakmódosítása és 
szingularitásának vizsgálata” című munkája alapján,

KLEKNER ÁLMOS
„Asztrocitómák invazivitásának szerepe a személyre sza-
bott onkoterápiában” című munkája alapján,

MOLNÁR GYÖNGYVÉR
„Technológiaalapú tesztelés az oktatásban: a probléma-
megoldó képesség fejlődésének értékelése”„ című mun-
kája alapján,

NÉMETH GÁBOR
„A szem elülső szegmentumának műszeres vizsgálati lehe-
tőségei” című munkája alapján,

RAPPAI GÁBOR
„A modellezés sajátosságai idősori anomáliák esetén” 
című munkája alapján,

SONKOLY GÁBOR
„A kulturális örökség történeti értelmezései” című mun-
kája alapján,

TENKE PÉTER
„A komplikált és az egészségügyi ellátással kapcsolatos 
húgyúti infekciók etiológiája, patomechanizmusa és keze-
lési lehetőségei” című munkája alapján.

TÁJÉKOZTATÁS

a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím odaítéléséről



AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja
A szerkesztésért felelős: az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztálya

1051 Budapest, Nádor u. 7.

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó Zrt. igazgatója
Budapest, 2017.

Szerkesztő: Molnár Anna – Termékmenedzser: Egri Róbert
Megjelent: 1 (A/5) ív terjedelemben – HU ISSN 0865-9303

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág (Budapest VIII., Orczy tér 1.; postacím: 1008 Budapest).
Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, e-mailen (hirlapelofizetes@posta.hu)

és faxon (303-3440). További információ: 06 80/444-444.
Előfizetési díj egy évre 8880 Ft áfával. – Példányszámonkénti ára: 740 Ft áfával.

Printed in EU

9 7 7 0 8 6 5 9 3 0 0 0 2

0 6 6 1 2


