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Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdésének f) pontja, és 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. tör-
vény 18. § (1) bekezdése alapján Magyarország köztár-
sasági elnöke – miniszterelnök előterjesztésére – 

a Magyar Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal 

kitüntetést adományozott

a belügyi tudományos életben elért kimagasló eredmé-
nyei, valamint több évtizedes kiemelkedő szakmai köz-
életi tevékenysége elismeréseként

Korinek László Dezső, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kara Kriminológiai és 
Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének egyetemi 
tanára, a Belügyi Szemle főszerkesztője, a Belügyi 

Tudományos Tanács állandó tagjának,

a magyar transzplantációs sebészet alkalmazása és a 
szervátültetési programok meghonosítása terén végzett 
egyedülálló szakmai munkája, valamint kiemelkedő ok-
tatói, tudományos és szakmai közéleti tevékenysége el-
ismeréseként

dr. Perner Ferenc, Széchenyi-díjas és állami díjas 
sebész, az orvostudomány doktora, a Semmelweis 

Egyetem Általános Orvostudományi Kara 
Transzplantációs és Sebészeti Klinikája professor 

emeritusának,

a Magyar Érdemrend középkeresztje
kitüntetést adományozott

nemzetközileg is elismert, különösen a szilárdtestfizika 
és az anyagtudományok területén kiemelkedő kutatási 
eredményei, magas szintű oktatói, vezetői és tudomány-
szervezői munkája, valamint jelentős tudományos köz-
életi tevékenysége elismeréseként

dr. Beke Dezső, a fizikai tudomány doktora, 
a Debreceni Egyetem Természettudományi 

és Technológiai Kar Fizikai Intézete Szilárdtest Fizikai 
Tanszéke egyetemi tanárának,

kiemelkedő, különösen az idegsebészet, az idegélettan 
és a klinikai élettudomány területén meghatározó 
tudományos eredményei, a modellértékű pécsi regionális 
idegsebészeti centrum megvalósítása érdekében végzett 
munkája, valamint sokrétű publikációs és kutatócsoport-
vezetői tevékenysége elismeréseként
Dóczi Tamás Péter, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti 

Klinikája egyetemi tanárának,

szerteágazó, nemzetközileg is elismert tudományos munkája, 
az épületkárok megelőzését szolgáló kiemelkedő kutatási 
eredményei, valamint jelentős publikációs, egyetemi oktatói 
és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Dulácska Endre, Széchenyi-díjas építészmérnök, a 
műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara 
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéke professor 

emeritusának,

eredményei, valamint értékes publikációs és egyetemi oktatói 
tevékenysége elismeréseként 

Kálmán Alajos, Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos 

Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Szerves 
Kémiai Intézete nyugalmazott tudományos 

osztályvezetőjének,

a XIX. századi magyar társadalom- és gazdaságtörténet terü-
letén elért kutatási eredményei, magas színvonalú oktatói és 
intézményvezetői munkája, valamint jelentős publikációs és 
tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként

Orosz István, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara 

Történelmi Intézete professor emeritusának,

kimagasló tudományos, gyógyító és intézményvezetői mun-
kája, valamint a hazai és határon túli magyar orvosképzés 
fejlesztését elősegítő tevékenysége elismeréseként 
dr. Poór Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 

az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 
főigazgatója, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, 
a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti 

Egyetem Orvostovábbképző Kara professzorának,

példaértékű, nemzetközileg is elismert muzikológusi pályája, 
különösen Bartók Béla és Joseph Haydn életművének kuta-
tása és a klasszikus zene értékeinek közvetítése terén kiemel-
kedő szakmai munkája, valamint jelentős oktatói tevékeny-
sége elismeréseként

Somfai László Széchenyi-díjas és Erkel Ferenc-díjas 
zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 

a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontjának Zenetudományi Intézete és a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor emeritusának,

nagy hatású, főként a XIX. századi világirodalom és a re-
formkori magyar irodalom területén páratlanul termékeny 
tudományos életműve, valamint a magyar kulturális életet 
gazdagító közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Taxner-Tóth Ernő, Széchenyi-díjas irodalomtörténész, 

az irodalomtudomány doktora, a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és 

Kultúratudományi Intézete professor emeritusának,
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a Magyar Érdemrend tisztikeresztje
kitüntetést adományozott

az egyháztörténet-írás nemzetközileg is elismert kutatójaként 
elért tudományos eredményei, jelentős oktatói, valamint az 
emigrációban élő magyarság számára meghatározó könyvki-
adói és szerkesztői tevékenysége elismeréseként
Adriányi Gábor Frigyes, a Magyar Tudományos Akadémia 

Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tudományos 
tanácsadója, professor emeritusának,

magas szintű tudományos eredményei, az egészségügyi ellá-
tás érdekében végzett elkötelezett munkája, valamint jelentős 
oktatói és példaértékű szakmai közéleti tevékenysége elisme-
réseként,

dr. Bakó Gyula, az orvostudomány doktora, a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar 
Belgyógyászati Intézete Geriátriai Nem Önálló Tanszéke 

tanszékvezető egyetemi tanárának,

kiemelkedő tudományos eredményei, példamutató és kivéte-
lesen magas színvonalú oktatói és kutatói munkája elismeré-
seként

dr. Csath Magdolna, a közgazdaság-tudomány doktora, a 
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kara Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési 
Intézetének professor emeritusa, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem egyetemi magántanárának,

az alkalmazott matematika területén elért, nemzetközileg is 
elismert tudományos eredményei, valamint kiemelkedő okta-
tói és jelentős szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Faragó István, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar Matematikai Intézete Alkalmazott 
Analízis és Számításmatematikai Tanszéke tanszékvezető 

egyetemi tanárának,

a római kori Pannonia provincia története és a kor kerámiái-
nak vizsgálata terén is jelentős, sokrétű régészeti és kortörté-
neti kutatómunkája, valamint elkötelezett oktatói és aktív 
szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Gabler Dénes Jenő, a Magyar Tudományos Akadémia 

doktora, a Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézete 

nyugalmazott tudományos tanácsadójának,

iskolateremtő tudományos kutatói pályája, valamint jelentős 
egyetemi oktatói, publikációs és szakmai közéleti tevékeny-
sége elismeréseként

dr. Gácsi Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi 

Kara intézetigazgatója, egyetemi tanárának,

kiváló tudományos eredményei és vezetői munkája, valamint 
a magyar orvosképzésben végzett jelentős oktatói és szakmai 
közéleti tevékenysége elismeréseként,

Gergely Pál, Széchenyi-díjas biokémikus, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem 

Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytani Intézete 
egyetemi tanárának,

az állategészségügy, elsősorban a baromfibetegségek kutatása 
terén elért jelentős tudományos eredményei, valamint kiemel-
kedő oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Glávits Róbert, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 

Karának címzetes egyetemi tanára, a korábbi 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi 

és Diagnosztikai Igazgatósága nyugalmazott 
osztályvezetőjének,

a harcsa és a ponty szaporítási módszereinek kidolgozása 
terén elért, nemzetközi szinten is elismert tudományos ered-
ményei, valamint több mint négy évtizedes kiemelkedő egye-
temi oktatói munkája, szerzői és publikációs tevékenysége 
elismeréseként

dr. Horváth László, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke 

professor emeritusának, 

az idegtudományok és a neuroendokrinológia mellett a moz-
gás- és táplálkozástudomány terén is meghatározó jelentő-
ségű kutatásai, valamint értékes oktatói és szakmai közéleti 
tevékenysége elismeréseként

dr. Nyakas Csaba, az orvostudomány doktora, 
a Testnevelési Egyetem Sporttudományi Kutatóintézete 

professor emeritusának,

a XVI–XVII. századi magyar had- és társadalomtörténet terü-
letén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint jelentős 
publikációs és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Pálffy Géza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 

a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontja Történettudományi Intézete tudományos 

tanácsadója, kutatócsoport-vezetőjének,

több évtizedes tudományos pályája, valamint a retorika és az 
igényes beszéd magas szintű oktatása terén végzett kimagasló 
munkája elismeréseként

Wacha Imre, a Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézete volt munkatársának,

a Magyar Érdemrend lovagkeresztje
kitüntetést adományozott

kiemelkedő tudományos pályája, a növénykórtan elméleti és 
gyakorlati területein elért jelentős kutatási eredményei, vala-
mint értékes egyetemi oktatói munkája elismeréseként

dr. Érsek Tibor, a mezőgazdasági tudomány doktora, 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- 

és Élelmiszertudományi Kar Növénytermesztési Intézete 
Növényvédelmi Intézeti Tanszéke professor emeritusának,

a lézerek orvosi és biológiai alkalmazása terén végzett, egye-
dülállóan innovatív kutató- és oktatómunkája, valamint az 
országos és egyetemi szintű tudományos testületekben vég-
zett sokrétű társadalmi tevékenysége elismeréseként
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dr. Hopp Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és 
Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoportja Optikai és 

Kvantumelektronikai Tanszéke tanszékvezető egyetemi 
tanárának,

nemzetközileg is elismert tudományos munkája, különösen az 
intenzív művelésre alkalmas alanyok nemesítése és honosítása 
terén elért kiváló eredményei, jelentős egyetemi oktatói és veze-
tői munkája, valamint a kínai–magyar műszaki tudományos 
együttműködés fejlődését szolgáló tevékenysége elismeréseként

dr. Hrotkó Károly, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi 

Kara volt dékánja, egyetemi tanárának,

sok évtizedes kiemelkedően innovatív kutatói pályája, vala-
mint a posztgraduális képzésben végzett eredményes oktató-
munkája elismeréseként

dr. Juhász Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar Biológiai Intézete Proteomikai 
Csoportja tudományos tanácsadójának,

sokrétű, nemzetközi szinten is elismert tudományos kutatói 
pályája, a jövő tudósainak képzését szolgáló jelentős egye-
temi oktatómunkája, valamint aktív tudományos közéleti te-
vékenysége elismeréseként

dr. Kullmann László, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszéke címzetes egyetemi 
tanárának,

kivételesen magas színvonalú tudományos és oktatói mun-
kája, a dél-alföldi régió gazdaságának fejlesztése terén, vala-
mint országos és nemzetközi szakmai testületekben folytatott 
aktív közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Lengyel Imre, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi 
Kara Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének 

vezetője, egyetemi tanárának,

a funkcionálanalízis és az operátorelmélet területén elért, vi-
lágszerte nagyra becsült tudományos eredményei, valamint 
jelentős oktató és tehetséggondozó, továbbá tudomány- és 
oktatásszervezési tevékenysége elismeréseként

dr. Molnár Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és 

Technológiai Kar Matematikai Intézete Analízis Tanszéke 
egyetemi tanárának,

a klímaváltozás vízgazdálkodási hatásainak nemzetközileg 
elismert szakértőjeként négy évtizeden át folytatott kiváló 
szakmai-tudományos munkája, valamint a kutatói utánpótlás-
nevelést szolgáló sokrétű oktatói, publikációs és oktatásszer-
vezési tevékenysége elismeréseként

dr. Nováky Béla, a Magyar Tudományos Akadémia–
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Vízgazdálkodási Kutatócsoportjának nyugalmazott 

tudományos főmunkatársának,

a XVI–XVII. századi magyar–török együttélés korának törté-
neti, művelődéstörténeti emlékeit feltáró kutatásai és a témá-
ban elért jelentős eredményei, valamint értékes publikációs 
tevékenysége elismeréseként 

Sudár Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi 

Intézete tudományos főmunkatársának,

nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, valamint 
az egyetemi oktatás, kutatás és a gyógyszeripar közötti kap-
csolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elisme-
réseként

Szabóné dr. Révész Piroska, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem 

Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszertechnológiai 
Intézetének vezetője, egyetemi tanárának,

szőlőfajták patogénmentesítése terén több évtizede végzett 
eredményes kutatásfejlesztési tevékenysége elismeréseként

dr. Szegedi Ernő, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete Kecskeméti 
Kutatóállomása tudományos tanácsadójának,

a földrajztudomány neves szakértőjeként elért, a hazai terü-
let- és vidékfejlesztést szolgáló, nemzetközi szinten is jelen-
tős kutatási és fejlesztési eredményei, valamint kiemelkedő 
szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szörényiné dr. Kukorelli Irén, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia 
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja 

Regio nális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, 
a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanárának,

nemzetközi és hazai szinten is kiemelkedő tudományos ered-
ményei, valamint sikeres oktatói és oktatásfejlesztői munkája 
elismeréseként

dr. Tamás János, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Kara Víz- és Környezetgazdálkodási 

Intézetének vezetője, egyetemi tanárának,

a szerves kémiai szerkezetkutatások terén elért, nemzetközi 
szinten is kiemelkedő eredményei, valamint jelentős tudomá-
nyos és oktatói pályája elismeréseként

dr. Tóth Gábor, a kémiai tudomány doktora, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott 
egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi 

Tudományegyetem címzetes egyetemi tanárának,

a modern szervetlen kémia területén elért jelentős, nemzet-
közi szinten is elismert kutatási eredményei, kimagasló okta-
tói munkája, valamint példaértékű tudományos közéleti tevé-
kenysége elismeréseként 
dr. Tóth Imre, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 

a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai 
Kar Kémiai Intézete Szervetlen és Analitikai Kémiai 

Tanszéke egyetemi tanárának,
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a magyar orientalisztika, azon belül a turkológia területén ki-
emelkedő, nemzetközileg is elismert tudományos pályája, 
valamint a magyar–török, illetve magyar–iráni kapcsolatok 
ápolását szolgáló diplomáciai tevékenysége elismeréseként
Vásáry István, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 

tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Orientalisztikai Intézete Török 

Filológiai Tanszéke professor emeritusának,

Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést adományozott

a magyar közoktatás történetével kapcsolatos kutatásai, vala-
mint az intézet saját kiadású könyveinek szerkesztésében, 
publikálásában és terjesztésében végzett magas színvonalú 
szakmai munkája elismeréseként

dr. Kovács Éva, a Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi 

Intézete tudományos főmunkatársának.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
2015. június 23-i ülésének határozatai

23/2015. (VI. 23.) számú 
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai javasolják az egyes tudományos 
osztályokra jutó nem akadémikus közgyűlési képvise-
lők létszámát az előterjesztésben foglaltak szerint:
Osztály: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
Képviselői  
hely: 17 19 15 20 21 19 19 18 21 16 15

2. Az Elnökség tagjai javasolják, hogy amennyiben a júni-
us 24-i állapot alapján is fennáll annak lehetősége, hogy 
az elvégzett számítás alapján a köztestületi tagok egy 
része nem tudná gyakorolni szavazati jogát, az Akadé-
mia elnöke az együtt szavazó bizottságokra tekintettel 
egyeztessen a tudományos osztályok elnökeivel.

3. Az Elnökség tagjai a közgyűlési képviselők választási 
bizottsága tagjaiul Monok Istvánt, az MTA doktorát, 

Bánfalvi Zsófiát, az MTA doktorát és Mindszenty And-
reát, az MTA doktorát bízzák meg.

4. Az Elnökség tagjai jóváhagyják a nem akadémikus 
közgyűlési képviselők választási ütemtervét a Fizikai 
Tudományok Osztálya által kért módosítással.

5. Az Elnökség tagjai felkérik az Akadémia elnökét az 
előterjesztésben és a mellékletekben foglaltak szerint 
a 2015. évi nem akadémikus közgyűlési képviselő-vá-
lasztás elindítására.

24/2015. (VI. 23.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség megismerte és támogatólag jóváhagyta az MTA 
Székház Rekonstrukciós Elnöki Bizottságának a Székház 
funkcionális jövőképére vonatkozó javaslatát.

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában 
biztosított jogkörömben eljárva a Magyar Tudományos 
Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíja 
felfüggesztésének szabályait az e határozat mellékletében 

(a továbbiakban együttesen: határozat) foglaltak szerint 
határozom meg.

II. A határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, 
valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon 
kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

 Lovász László s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
14/2015. (VII.1.) számú határozata 

 
a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel 
rendelkező személyek tiszteletdíja, továbbá a hozzátartozói ellátások felfüggesztésének szabályairól



206 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 2015. szeptember 25.

A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel 
rendelkező személyek tiszteletdíja, továbbá a hozzátartozói ellátások felfüggesztésének szabályairól

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.) 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
MTAtv. 8/A. §-ával összhangban, valamint a Magyar Tudo-
mányos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdí-
járól, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapít-
ható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. 
rendeletben, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia Alap-
szabályában és Ügyrendjében foglaltakkal összhangban a 
Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tu-
dományos Akadémia doktora címmel rendelkező személyek 
tiszteletdíja felfüggesztésének szabályait a következők sze-
rint határozom meg.

1. § 
A határozat hatálya

(1) Személyi hatály: e határozat hatálya a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) hazai 
tagjaira; a Magyar Tudományos Akadémia doktora 
címmel, valamint a vonatkozó jogszabály alapján azzal 
egyenértékű tudományos fokozattal rendelkező, tiszte-
letdíjban részesülő személyekre (a továbbiakban együt-
tesen: MTA doktora) terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: e határozatot a Magyar Tudományos 
Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora címmel rendelkező személyek tiszte-
letdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén 
megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. 
(I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tiszteletdíjak 
(a továbbiakban: tiszteletdíj) felfüggesztésére irányuló 
eljárásokban kell alkalmazni.

2. § 
Az egy évet meg nem haladó külföldi tartózkodás

(1) Az egy évet meg nem haladó ideig külföldön tartózkodó 
hazai akadémikusok és MTA doktorok, illetve az erede-
tileg egy éven belüli külföldön tartózkodás szándékával 
kiutazók részére külföldön tartózkodásuk időtartamára, 
maximum 12 hónapon át teljes összegben – minden kü-
lön engedély nélkül – folyósítani kell az őket jogszabály 
alapján megillető tiszteletdíjat. Ha a külföldi tartózko-
dás valamely ok miatt meghaladja az egy évet, az érin-
tett személy köteles még a 12. hónap letelte előtt a 4. 
§-ban megjelölt tudományos osztályt írásban tájékoztat-
ni, annak érdekében, hogy az a 4-5. §-okban megjelölt 
kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében nem haladja meg az egy 
évet a külföldi tartózkodás akkor, ha a kintlét időtar-
tama egymást követő 12 hónapot nem halad meg. Két 
vagy több alkalommal történő kiutazás esetén a külföldi 
tartózkodásokat az egy év megállapítása szempontjából 
csak akkor nem kell egybeszámítani, ha az érintett sze-

mély két külföldi tartózkodás között, az újbóli kiutazás 
előtt legalább hat hónapot Magyarországon tartózkodott.

3. § 
Az egy évet meghaladó külföldi tartózkodás, a 

tiszteletdíj felfüggesztésének esetei

(1) A jelen határozat hatálya alá tartozó tiszteletdíj nem 
folyósítható  a tiszteletdíjra jogosult hazai akadémikus 
vagy az MTA doktora számára az egy évet meghaladó 
külföldi tartózkodás időtartamára, valamint a külföldön 
történő letelepedés megkezdésének napjától.

(2) Akadémiai tudományos osztály vagy az érintett sze-
mélyt foglalkoztató munkáltató javaslata alapján – e 
határozat szerinti kivételes eljárásban – az Akadémia 
elnöke engedélyezheti a tiszteletdíj részbeni folyósítá-
sát, ha az érintett személy külföldi tartózkodásának ide-
je alatt a hazai tudományos közélettel aktív kapcsolatot 
tart, illetve abban részt vesz. A kivételes eljárás alapján 
folyósított tiszteletdíj havi mértéke nem haladhatja meg 
a havi tiszteletdíj 50%-át, időtartama legfeljebb 1 év.

4. § 
A külföldi tartózkodás bejelentése

(1) A hazai tudományos életben a külföldi tartózkodás mi-
atti 12 hónapot meghaladó akadályozottságot, valamint 
a külföldi letelepedést 

 − a hazai akadémikus az illetékes tudományos osztály 
titkárságán,

 − az MTA doktora az Akadémia Doktori Tanács Titkár-
ságán

köteles előzetesen, írásban bejelenteni (a továbbiakban: 
bejelentés), megjelölve a külföldi tartózkodás várható 
kezdő időpontját és teljes időtartamát. Akadémiai kuta-
tóhelynél foglalkoztatott személy esetében a munkálta-
tói joggyakorló bejelenti az előbbiekben megjelölt szer-
vezeti egységhez az 1 évet meghaladó külföldi tartózko-
dás engedélyezését.

(2) A tudományos osztály titkársága a hozzá érkezett a be-
jelentést haladéktalanul továbbítja hazai akadémikus 
esetén a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a 
továbbiakban: Titkárság) Testületi Titkársága, az MTA 
doktora esetén pedig az Akadémia Doktori Tanácsának 
Titkárságához.

5. § 
A bejelentés nyilvántartásba vétele

(1) A 4. § (2) bekezdése szerinti szervezeti egységek kötele-
sek a bejelentéseket nyilvántartásba venni, és a bejelen-
tésben megjelölt kezdő időponttól számított egy év el-
teltével (külföldi letelepedés esetén azonnal) a tisztelet-
díj folyósításának felfüggesztését a Testületi Titkárság, 
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valamint a Doktori Tanács Titkársága kezdeményezi a 
Gazdasági Igazgatóságnál, ha a 6. §-ban meghatározott 
kivételes eljárásra nem került sor. 

(2) A tiszteletdíj felfüggesztéséről a Testületi Titkárság, il-
letve az Akadémia Doktori Tanácsának Titkársága érte-
síti az érintett személyt.

6. § 
Kivételes eljárás

(1) A tiszteletdíj folyósítása iránti kivételes eljárásra csak 
indokolt esetben, a vonatkozó jogszabállyal összhang-
ban, a (3), (4) és (5) bekezdésekben meghatározott fel-
tételek teljesülése esetén kerülhet sor.

(2) A kivételes eljárás kezdeményezése:
a) Az érintett MTA doktora az eljárást az Akadémia 

Doktori Tanács Titkárságánál vagy a hazai mun-
káltatójánál írásban kezdeményezheti, ennek során 
csatolnia kell azokat a publikációkat, okiratokat stb., 
amelyek alapján a jogosultság feltételeinek teljesülé-
se vizsgálható, illetve megállapítható. A hazai mun-
káltató a hozzá érkezett kérelmet – véleményével, 
javaslatával ellátva – az Akadémia Doktori Tanács 
Titkárságához továbbítja az átvételtől számított 15 
napon belül. Az Akadémia Doktori Tanács Titkársá-
ga a kivételes eljárás lefolytatására irányuló kérelmet 
az érintett MTA doktora tudományos osztályához 
továbbítja az átvételtől számított 15 napon belül az 
eljárás lefolytatása céljából.

b) Az érintett hazai akadémikus az eljárást a tudo-
mányos osztályánál vagy a hazai munkáltatójánál 
írásban kezdeményezheti, ennek során csatolnia 
kell azokat a publikációkat, okiratokat stb., amelyek 
alapján a jogosultság feltételeinek teljesülése vizs-
gálható, illetve megállapítható. A hazai munkáltató a 
hozzá érkezett kérelmet – véleményével, javaslatával 
ellátva – a tudományos osztályhoz továbbítja az átvé-
teltől számított 15 napon belül az eljárás lefolytatása 
céljából.

(3) A tudományos osztály az Akadémia elnökénél csak ak-
kor kezdeményezheti a tiszteletdíj részbeni, legfeljebb 
egy évre szóló további folyósításának engedélyezését 
– az (5) bekezdésben foglaltak szerint –, ha az érintett 
személy a külföldi tartózkodás ideje alatt a hazai tudo-
mányos közélettel folyamatosan aktív kapcsolatot tar-
tott, illetve abban részt vett. Ennek megállapítása során 
a (3)-(4) bekezdésekben foglalt elvek érvényesülését és 
az ott megjelölt feltételek teljesülését kell vizsgálni.

(4) A tudományos osztály álláspontjának, javaslatának ki-
alakítása során azt kell tekintetbe vennie és hitelt ér-
demlő módon, tételesen dokumentálnia, hogy az érintett 
személy az elmúlt évben, külföldi tartózkodásának ideje 
alatt:
a) részt vett-e olyan kutatási feladatban, amelynek meg-

valósítása során hazai kutatókkal, tudományos mű-
helyekkel, intézményekkel működött együtt,

b) elősegítette-e hazai kutatók, egyetemi oktatók külföl-
di fogadását, alkalmazását;

c) publikált-e magyarországi szakfolyóiratban a tudo-
mány egészét érintő, illetve tudományos szakterüle-

tének újabb eredményeit bemutató tudományos köz-
leményt;

d) tartott-e előadást magyarországi tudományos fóru-
mon;

e) tartott-e nemzetközi tudományos fórumon olyan elő-
adást, amellyel népszerűsítette vagy ismertette a ma-
gyar tudományos kutatás eredményeit; 

f) bemutatott-e, ismertetett-e Magyarországon olyan 
tudományos módszert, amely korábban nem volt 
használatos, illetve elősegítette-e ilyen módszernek 
a hazai bevezetését;

g) készített-e hivatalos bírálói véleményt hazai doktori 
eljárás keretében, vagy tudományos pályázatok elbí-
rálásához; 

h) vállalt-e feladatot a hazai tudományos továbbképzés-
ben;

i) bármely más körülmény, amelyből arra lehet követ-
keztetni, hogy a kapcsolattartás a hazai tudományos 
közélettel folyamatos és aktív volt.

 (5) Ha az érintett személy olyan nemzetközi tudományos 
szervezetnél teljesít szolgálatot, amelynek Magyaror-
szág is tagja, és tevékenysége alapján megállapítha-
tó, hogy a hazai tudományos élethez aktívan kötődik, 
elősegíti a hazai kutatásszervezést, ebben az esetben 
a kivételes eljárás kezdeményezésekor a tudományos 
osztály – állásfoglalásának, javaslatának kialakítása so-
rán – eltekinthet a (3) bekezdésben meghatározott köve-
telmények vizsgálatától.

 (6) A tudományos osztály – függetlenül attól, hogy a tisz-
teletdíj folyósítása iránti kérelmet ki kezdeményezte 
– részletesen indokolva írásba foglalja a kérelemmel 
kapcsolatos állásfoglalását, javaslatát és azt a Gazda-
sági Igazgatóság útján (annak a fedezet rendelkezésre 
állásáról szóló nyilatkozatával) továbbítja az Akadémia 
elnökéhez döntés céljából. A tudományos osztálynak 
állásfoglalásában azt is meg kell jelölnie, hogy milyen 
mértékben és milyen időtartamra javasolja a tiszteletdíj 
részbeni folyósítását, illetve azt, hogy a jogosultság fel-
tételei teljesülésének hiányában nem javasolja a kérés 
teljesítését.

 (7) A jogosultság időtartamának elteltével az (1) és a(4) be-
kezdésben megjelölt eljárás többször is megismételhe-
tő, ha külföldi tartózkodása alatt az érintett személy  a 
hazai tudományos közélettel – a (3)-(4) bekezdésekben 
meghatározott feltételeknek megfelelően – továbbra 
is aktív kapcsolatot tartott, illetve abban folyamatosan 
részt vett.

 (8) A letelepedés szándékával külföldön tartózkodó sze-
mélynek az Akadémia elnökéhez címzett írásbeli kérel-
me esetén is a jelen 6. § szerinti szabályokat kell alkal-
mazni.

 (9) A tudományos osztály a kivételes eljárásban az Akadé-
mia elnökének döntésével megállapított

 − MTA doktori tiszteletdíj összegéről és időtartamáról 
az Akadémia Doktori Tanács Titkárságát,

 − hazai akadémikus tiszteletdíja összegéről és időtarta-
máról a Testületi Titkárságot haladéktalanul tájékoz-
tatja.

(10) A kivételes eljárásban a tiszteletdíj folyósításáról hozott 
döntésről a Doktori Tanács Titkársága és a Testületi Tit-
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kárság tájékoztatja a kérelmezőt és a Gazdasági Igaz-
gatóságot.

7. §  
A bűncselekmény szándékos elkövetése miatt  

jogerős szabadságvesztés büntetés hatálya alatt álló 
jogosult tiszteletdíja/hozzátartozói ellátása 

felfüggesztésének esete

(1) A jelen határozat hatálya alá tartozó tiszteletdíj és hoz-
zátartozói ellátás folyósítását fel kell függeszteni, ha a 
tiszteletdíjra vagy hozzátartozói ellátásra jogosult bün-
tetőjogi felelősségét a bíróság bűncselekmény elköve-
tése miatt jogerős ítéletben megállapította és a jogosult
a) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott végrehaj-

tandó szabadságvesztés büntetés hatálya alatt áll,
b) foglalkozástól eltiltás büntetés hatálya alatt áll, vagy
c) közügyektől eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt áll.

(2) A felfüggesztés az (1) bekezdés a)-c) pontjában megha-
tározott büntetés, illetve mellékbüntetés végrehajtása be-
fejezéséig vagy végrehajthatóságának megszűnéséig tart.

(3) A jogosult az (1) bekezdés szerinti jogerős ítéletről az 
Akadémia elnökét köteles tájékoztatni.

(4) Az Akadémia elnöke a jogosultról a tiszteletdíj vagy a 
hozzátartozói ellátás folyósítása feltételeinek fennállása 
ellenőrzése céljából adatot igényelhet a bűnügyi nyilván-
tartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag az (1) be-
kezdés a)-c) pontjában meghatározott adatra irányulhat.

(5) Az Akadémia elnöke a jogosult (1) bekezdés szerinti 
személyes adatait az ellenőrzés időtartamára vagy – a 
tiszteletdíj folyósításának felfüggesztése esetén – a jo-
gosult tiszteletdíjának vagy hozzátartozói ellátásának 
folyósítása felfüggesztésének időtartamára kezelni.

(6) A felfüggesztésről való döntés során különösen mérle-
gelni kell az elkövetett bűncselekmény jellegét, súlyát 
és a kirótt szabadságvesztés mértékét.

(7) A tiszteletdíj folyósítás felfüggesztésének időtartama a 
jogerős ítélet alapján végrehajtott szabadságvesztés idő-
tartamával azonos, amely az előzetes letartóztatásban 
eltöltött idővel meghosszabbodik. Ha az ítélet szerinti 
közügyektől eltiltás büntetés a szabadságvesztés időtar-
tamát meghaladja, a tiszteletdíjat a közügyektől eltiltás 
időtartamára kell felfüggeszteni.

(8) A tiszteletdíj folyósításának felfüggesztése az erről szó-
ló értesítésnek az érintettel való közlése hónapját követő 
hónaptól érvényes.

8. § 
Vegyes rendelkezések

(1) Az e határozat szerint bejelentési kötelezettség elmu-
lasztásával jogalap nélkül felvett tiszteletdíjak összegét 
az érintettnek a Magyar Tudományos Akadémia részére 
vissza kell fizetnie. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre a Magyar Tu-
dományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktora címmel rendelkező szemé-
lyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása 
esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 
4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben foglalt vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A tiszteletdíj újbóli folyósítását a külföldi tartózkodás-
ból hazatérő érintett személynek a 4.  §-ban megjelölt 
titkársági szervezeti egységeknek küldött, a végleges 
hazatérést közlő írásbeli bejelentés alapján lehet megin-
dítani, a hazatérést követő hónap első napjától.

(4) Ha az érintett személyt külföldi tartózkodásának időtar-
tama alatt választják az Akadémia hazai tagjává, illetve 
ítélik oda részére az MTA doktora címet, a tiszteletdí-
jat a választást, illetve az odaítélést követő hónap első 
napjától számítva egy évig folyósítani kell. A  folyósí-
tás felfüggesztése és az újbóli folyósítás jelen határozat 
szerinti szabályait esetükben is alkalmazni kell.

(5) A tiszteletdíj újbóli folyósítását szabadságvesztés bün-
tetését letöltő érintettnek az Akadémia elnökéhez meg-
küldött, a büntetés letöltését közlő írásbeli bejelentés 
alapján lehet megindítani, a büntetés letöltését követő 
hónap első napjától.

(6) Amennyiben a tiszteletdíjra vagy hozzátartozói ellátás-
ra jogosultat a közügyektől is eltiltották, a tiszteletdíj 
újbóli folyósítását az Akadémia elnökéhez megküldött, 
a közügyektől eltiltás tartamának végét közlő írásbeli 
bejelentés alapján lehet megindítani, az eltiltás lejártát 
követő hónap első napjától.

9. § 
Záró rendelkezések

(1) Jelen határozat 2015. július 1-jén lép hatályba azzal, 
hogy egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Tudományos 
Akadémia Elnökének a Magyar Tudományos Akadémia 
hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia dokto-
ra címmel rendelkező személyek tiszteletdíja, továbbá 
a hozzátartozói ellátások felfüggesztésének szabályairól 
szóló 2013. december 10-én hatályba lépett 39/2013. 
(XII. 05.) számú határozata.

(2) A 39/2013. (XII. 05.) számú elnöki határozat hatálya 
alatt megkezdett eljárásokra annak rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

 Lovász László s. k.



FOGADÓÓRA
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