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A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
Akadémiai Aranyérmet adományozott

Jobst Kázmérnak az MTA rendes tagjának, a Pécsi Tu-
dományegyetem professor emeritusának, a sejtmag örö-
kí tő anyagának szöveti struktúrája és kémiai tulajdonságai 
terén végzett több évtizedes nemzetközileg is elismert ku-
tatómunkájáért, a modern hazai laboratóriumi diagnosztika 
megteremtéséért, az egészségügyi ellátásban, a tudomány-
szervezésben és az oktatásban hosszú évtizedeken át végzett 
kiemelkedő tevékenységéért.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseképpen

Akadémiai Díjban részesíti:

Balaton Károlyt, az MTA doktorát, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi 
Intézet Vezetés és Stratégia Tanszék egyetemi tanárát a 
hazai vezetés- és szervezéstudomány területén végzett kima-
gasló munkájáért, a vezetéstudomány elméleti megalapozá-
sának erősítéséért, a tudományos igényű vezetés-szervezés 
oktatásának és kutatásának fejlesztéséért, valamint eredmé-
nyes tudományos közéleti tevékenységéért,

Bánhegyi Gábor Györgyöt, az MTA doktorát, a Semmel-
weis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai 
és Patobiokémiai Intézet egyetemi tanárát, intézetigaz-
gatóját az endoplazmás retikulum metabolikus és redox 
homeosztázisának tanulmányozásában elért jelentős eredmé-
nyeiért, valamint az endoplazmásretikulum-stressz folyama-
tainak feltárásáért, 

Borsos Balázst, az MTA doktorát, az MTA Bölcsészettu-
dományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet tudo-
mányos tanácsadóját a néprajzi kartográfia és az ökológiai 
antropológia terén elért eredményeiért, a magyar népi kultúra 
térbeli tagozódásának minden korábbinál pontosabb megraj-
zolásáért, amelyet az európai etnológiában is úttörő módon, 
saját fejlesztésű számítógépes programmal valósított meg,

Dér Andrást, az MTA doktorát, az MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont Biofizikai Intézet tudományos tanácsadó-
ját a biofizika területén végzett eredményes tudományos 
munkájáért és közéleti tevékenységéért, a fehérjefizikában 
és a bioelektronikában elért alapvető eredményeiért, vala-
mint a hazai bioelektronika-oktatás elindításában betöltött 
úttörő szerepéért,

SZEMÉLYI RÉSZ

Akadémiai kitüntetések  
a 2014. évi májusi rendes közgyűlésen

Fodor László Imrét, az MTA doktorát, az MTA-ELTE 
Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport tu-
dományos tanácsadóját a hagyományos terepi megfigyelé-
sek eredményeinek a korszerű digitális domborzati modellek 
alkalmazásából nyerhető adatokkal való sikeres ötvözéséért, 
a rudabányai-hegységben új takarók leírásáért, a Vértes és 
környezete új ábrázolásmódú földtani térképének elkészíté-
séért, valamint a széleróziós felszínek formáinak és korának 
Közép-Európában elsőként történő meghatározásáért,

Gáspár Pétert, az MTA doktorát, az MTA Számítástech-
nikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos ta-
nácsadóját, csoportvezetőjét a járműdinamika és -irányítás 
területén, különösen az integrált járműirányításban elért el-
méleti és módszertani eredményeiért, valamint az oszlopban 
haladó járművek irányítására kidolgozott megoldásáért,

Oborny Beátát, az ELTE Természettudományi Kar Bio-
ló giai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti 
Biológiai Tanszék egyetemi docensét az ökológia és a fej-
lődésbiológia összekapcsolása terén végzett munkájáért, kü-
lönösen a növényi növekedés különféle típusainak és a határ-
felületi jelenségeknek a kutatásáért, valamint a tudományos 
közéletben és az ismeretterjesztésben vállalt jelentős szere-
péért, 

Stipsicz Andrást, az MTA doktorát, az MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet tudományos tanácsadóját az 
alacsony dimenziós topológia és a szimplektikus geometria 
területén végzett kutatásaiért, továbbá kiemelkedő szerepéért 
abban, hogy Magyarország e terület egyik nemzetközi köz-
pontjává vált, 

Ungváry Krisztiánt, az Országos Széchényi Könyvtár 
1956-os Intézet és Oral History Archívum tudományos 
munkatársát a 20. századi magyar történet megismeréséhez 
nyújtott érdemi hozzájárulásáért, továbbá az összetett gazda-
ság-, társadalom- és politikatörténeti szempontrendszerben 
megírt „A Horthy-rendszer mérlege – diszkrimináció, szoci-
álpolitika és antiszemitizmus Magyarországon” című mono-
gráfiájáért,  

Zsuga Miklóst, a kémiai tudomány doktorát, a Debreceni 
Egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszék professor emeritu-
sát a különböző típusú polimerek és kopolimerek előállítása 
és karakterizálása területén elért nemzetközileg is elismert 
eredményeiért, azok hasznosítási lehetőségeinek feltárásáért, 
valamint eredményes oktatási, kutatási, innovációs és köz-
életi tevékenységéért. 
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A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
kiemelkedő tudományos munkásságuk elismeréseképpen

megosztott Akadémiai Díjban részesíti:

Basky Zsuzsannát, az MTA doktorát, az MTA Agrártu-
dományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet tudomá-
nyos tanácsadóját
és

Pacseszákné Kazinczi Gabriellát, az MTA doktorát, a 
Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar 
Növénytudományi Intézet intézetigazgató, tanszékvezető 
egyetemi tanárát az egyik legveszélyesebb gyomnövény, a 
parlagfű biológiai kutatásában, a vírusfogékonyság és a ro-
varkártevők vizsgálatában elért, nemzetközileg is jelentős 
eredményeikért.

A Magyar Tudományos Akadémia Vezetői Kollégiuma 
2014. április 8-i ülésének határozatai

16/2014. (IV. 8.) számú 
VK-határozat

A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadé-
mia 2013. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről szóló 
beszámolót megismerték, amelyet az Elnökségnek támoga-
tásra, a közgyűlésnek elfogadásra javasolnak.

17/2014. (IV. 8.) számú 
VK-határozat

A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadé-
mia 2015. évi költségvetési irányelveiről szóló javaslatot 
megismerték, amelyet az Elnökségnek támogatásra, a köz-
gyűlésnek elfogadásra javasolnak.

18/2014. (IV. 8.) számú 
VK-határozat

A Vezetői Kollégium tagjai a Felügyelő Testület 2013. évi tevé-
kenységéről szóló jelentését megismerték, amelyet az Elnökség 
tagjainak támogatásra, a közgyűlésnek elfogadásra javasolnak.

19/2014. (IV. 8.) számú 
VK-határozat

A Vezetői Kollégium tagjai a Vagyonkezelő Testület 2013. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerték, ame-
lyet az Elnökség tagjainak támogatásra, a közgyűlésnek el-
fogadásra javasolnak.

20/2014. (IV. 8.) számú 
VK-határozat

A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadé-
mia közgyűlési bizottságai, testületei és a Széchenyi Iro-
dalmi és Művészeti Akadémia 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóit megismerték, amelyeket az Elnökség tag-
jainak támogatásra, a közgyűlésnek elfogadásra javasolnak.

21/2014. (IV. 8.) számú 
VK-határozat

A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadé-
mia területi bizottságainak 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját megismerték, amelyet az Elnökség tagjainak 
támogatásra, a közgyűlésnek elfogadásra javasolnak.

22/2014. (IV. 8.) számú 
VK-határozat

1. A Vezetői Kollégium tagjai támogatólag tudomásul ve-
szik a 2013. évi kegyeleti költségkeret felhasználásáról 
szóló beszámolót.

2. A Vezetői Kollégium tagjai egyetértenek az akadémiai 
parcellában lévő még nem védett sírok Nemzeti Sírkert-
be való felvételének javaslatával.

3. A Vezetői Kollégium tagjai elfogadják a 2014. évre ja-
vasolt üdülési térítési díjakat.
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19/2014. (IV. 15.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 2013. 
évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről szóló beszámolót 
megismerték, és az előterjesztés szerinti tartalommal támo-
gatják és elfogadásra javasolják a közgyűlésnek.

20/2014. (IV. 15.) számú 
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai megvitatták a Magyar Tudományos 
Akadémia 2015. évi költségvetési irányelveiről szóló 
előterjesztést, és a benne foglaltakat elfogadásra java-
solják a közgyűlésnek.

2. Az Elnökség tagjai támogatják, hogy az MTA elnöke az 
Akadémia fejezet 2015. évi költségvetési tárgyalásain 
az irányelvekben foglaltakat képviselje.

21/2014. (IV. 15.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia kutató-
helyeinek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót meg-
ismerték és elfogadásra javasolják a közgyűlésnek.

22/2014. (IV. 15.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Felügyelő Testület 2013. évi tevékeny-
ségéről szóló jelentését megismerték és az előterjesztés sze-
rinti tartalommal elfogadásra javasolják a közgyűlésnek.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
2014. április 15-i ülésének határozatai

23/2014. (IV. 15.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai az MTA Vagyonkezelő Testületének 
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerték 
és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasol-
ják a közgyűlésnek.

24/2014. (IV. 15.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia köz-
gyűlési bizottságai, testületei és a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia 2013. évi tevékenységéről szóló beszá-
molóit megismerték és az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadásra javasolják a közgyűlésnek.

25/2014. (IV. 15.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia területi 
bizottságainak 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
megismerték és az előterjesztés szerinti tartalommal elfoga-
dásra javasolják a közgyűlésnek.

26/2014. (IV. 15.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai támogatják a Matematikai Díj Erdős Pál-
díjra történő elnevezését.

27/2014. (IV. 15.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai az előterjesztésben és a mellékletben fog-
laltakat megismerték és azt támogatólag tudomásul vették.
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A Magyar Tudományos Akadémia 2014. évi közgyűlésének 
(2014. május 5–6.) határozatai

1/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyű-
lésének 2014. május 6-i ülésnapján levezető elnökül Szász 
Domokost, az MTA alelnökét választja.

2/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyű-
lésének tárgysorozatát elfogadja. 

3/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés az ülésen elhangzottakról szóló szó szerinti jegy-
zőkönyv hitelesítésével Hamza Gábor akadémikust és Monok 
István nem akadémikus közgyűlési képviselőt bízza meg.

4/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Szavazathitelesítő Bizottság elnökéül 
Trócsányi Zoltán akadémikust, tagjaiul Kovács Melinda aka-
démikust és Benkő Elek nem akadémikus közgyűlési képvi-
selőt nevezi ki.

5/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
az Akadémia 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
megvitatta és elfogadja.

6/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 2013. évi 
költségvetéséről és vagyoni helyzetéről szóló beszámolót 
megismerte és elfogadja.

7/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

1. A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 2015. évi 
költségvetési irányelveit megvitatta és azokat elfogadja.

2. A közgyűlés felhatalmazza a Magyar Tudományos Aka-
démia elnökét, hogy az akadémiai költségvetési fejezet 
2014. évi költségvetési tárgyalásain az irányelvekben 
foglaltakat képviselje.

8/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyei-
nek 2013. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte, és 
azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

9/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés az MTA Felügyelő Testületének jelentését meg-
ismerte és elfogadja.

10/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelő 
Testületének 2013. évi beszámolóját megismerte és elfogadja.

11/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 2013. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfo-
gadja.

12/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Doktori Tanács 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

13/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

14/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és 
elfogadja.

15/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Tudományetikai Bizottság 2013. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
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16/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia területi bi-
zottságainak (Debreceni Területi Bizottság, Kolozsvári Te-
rületi Bizottság, Miskolci Területi Bizottság, Pécsi Területi 
Bizottság, Szegedi Területi Bizottság, Veszprémi Területi Bi-
zottság) 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóit megis-
merte és elfogadja.

17/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

1. A közgyűlés tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktori Szabályzatának módosítására vonatkozó elő-
terjesztést megismerték, és annak a szabályzat módo-
sítására vonatkozó, a Doktori Tanács által támogatott 
egységes javaslatát (előterjesztés I/a.; I/b.; I/c.; I/d.; I/e.; 
I/f. pontjai) elfogadják.

2. Az előterjesztés szerinti valamennyi módosítás 2014.  
május 7-én lép hatályba azzal, hogy a módosított Dok-
tori Szabályzat rendelkezéseit a 2014. május 7-ét köve-
tően indított doktori eljárásokban kell alkalmazni, egy-
idejűleg a közgyűlés 24/2013. (V. 7.) sz. határozatával 
elfogadott Doktori Szabályzat hatályát veszti.

18/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés tagjai a Doktori Szabályzat összeférhetetlenségi 
szabályainak a nagyszámú társszerzőség esetére vonatkozó 
módosítását (előterjesztés II/a. pont; Fizikai Tudományok 
Osztályának indítványa) elfogadják.

19/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés tagjai a Magyar Tudományos Akadémia Dok-
tori Szabályzatának a bírálóbizottság döntésének osztály-
felülvizsgálatára irányuló 45. § (2) bekezdésének módo-
sítására vonatkozó javaslatot (előterjesztés II/b. pont; 
Matematikai Tudományok Osztályának javaslata) nem 
támogatják.

20/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tiszt-
ségére 2014. május 6. napjától Lovász Lászlót, az MTA ren-
des tagját választja.

21/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári tiszt-
ségére 2014. május 6. napjától Török Ádámot, az MTA ren-
des tagját választja.

22/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár-he-
lyettesi tisztségére 2014. május 6. napjától Barnabás Beáta 
Máriát, az MTA rendes tagját választja.

23/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia élettudomá-
nyi alelnöki tisztségére 2014. május 6. napjától Freund Ta-
mást, az MTA rendes tagját választja.

24/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia társada-
lomtudományi alelnöki tisztségére 2014. május 6. napjától 
Vékás Lajost, az MTA rendes tagját választja.

25/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia természettu-
dományi alelnöki tisztségére 2014. május 6. napjától Szász 
Domokost, az MTA rendes tagját választja.

26/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
tagjául az élettudományok területéről 2014. május 6. napjá-
tól Tulassay Tivadart, az MTA rendes tagját választja.

27/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
tagjául a társadalomtudományok területéről 2014. május 6. 
napjától Szabó Miklóst, az MTA rendes tagját választja.

28/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
tagjául az természettudományok területéről 2014. május 6. 
napjától Bokor józsefet, az MTA rendes tagját választja.

29/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése a jelölőbizott-
ság javaslata alapján

Ádám Józsefet, az MTA rendes tagját,
Hudecz Ferencet, az MTA levelező tagját,
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Imre Lászlót, az MTA rendes tagját,
Kurutzné Kovács Mártát, az MTA rendes tagját,

Náray-Szabó Gábort, az MTA rendes tagját,
Perczel Andrást, az MTA levelező tagját,

Sótonyi Pétert, az MTA rendes tagját

2014. május 6. napjától a Magyar Tudományos Akadémia 
Felügyelő Testületének tagjául választja.

30/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése a jelölőbizott-
ság javaslata alapján

Bod Péter Ákost, a közgazdaság-tudomány kandidátusát,
Fülöp Zsoltot, az MTA doktorát,

Korinek Lászlót, az MTA rendes tagját  
(osztályelnök-helyettesi mandátumának lejártával),
Marton Áront, az MTA Létesítménygazdálkodási  

Központ igazgatóját,
Pakucs Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség  

tiszteletbeli elnökét,
Solti Lászlót, az MTA rendes tagját  

(osztályelnöki mandátumának lejártával),
Vigh Lászlót, az MTA rendes tagját

2014. május 6. napjától a Magyar Tudományos Akadémia a 
Vagyonkezelő Testületének tagjául választja.

31/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése a jelölőbizott-
ság javaslata alapján

Solymosi Lászlót, az MTA levelező tagját

2014. május 6. napjától a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának elnökéül választja.

32/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése a tudományos 
osztályok jelölései alapján

S. Varga Pált, az MTA levelező tagját,
Zsoldos Attilát, az MTA levelező tagját,
Rónyai Lajost, az MTA rendes tagját,
Varga Jánost, az MTA rendes tagját,

Kovács L. Gábort, az MTA rendes tagját,
Roósz Andrást, az MTA rendes tagját,

Hudecz Ferencet, az MTA levelező tagját,
Papp Lászlót, az MTA rendes tagját,
Zalai Ernőt, az MTA rendes tagját,

Pósfai Mihályt, az MTA levelező tagját,
Domokos Pétert, az MTA levelező tagját,
Gósy Máriát, a nyelvtudomány doktorát,

Czigler Istvánt, a pszichológiai tudomány doktorát,
Molnár Lajost, az MTA doktorát,

Palkovics Lászlót, az MTA doktorát,
Rácz Károlyt, az orvostudomány doktorát,

Kollár Istvánt, az MTA doktorát,
Homonnay Zoltánt, az MTA doktorát,

Haracska Lajost, az MTA doktorát,
Kiss Györgyöt, az MTA doktorát,

Dövényi Zoltánt, az MTA doktorát,
Kürti Jenőt, az MTA doktorát

2014. május 6. napjától a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktori Tanácsának tagjául választja.

33/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése a tudományos 
osztályok jelölései alapján

Tolcsvai Nagy Gábort, az MTA levelező tagját,
Kelemen Jánost, az MTA levelező tagját,
Pyber Lászlót, az MTA levelező tagját,
Csáki Csabát, az MTA rendes tagját,

Dóczi Tamás Pétert, az MTA rendes tagját,
Czigány Tibort, az MTA levelező tagját,
Huszthy Pétert, az MTA levelező tagját,

Vida Gábort, az MTA rendes tagját,
Pálné Kovács Ilonát, az MTA levelező tagját,

Demény Attilát, az MTA levelező tagját,
Rácz Zoltánt, az MTA rendes tagját,
Szilágyi Mártont, az MTA doktorát,

Pálffy Gézát, az MTA doktorát,
Gyárfás Andrást, a matematikai tudomány doktorát,

Popp Józsefet, az MTA doktorát,
Csiba Lászlót, az MTA doktorát,
Imre Sándort, az MTA doktorát,

Horváth Dezsőt, az MTA doktorát,
Varga Zoltán Sándort, a biológiai tudomány doktorát,
Nováky Erzsébetet, a közgazdaság-tudomány doktorát,

Haszpra Lászlót, az MTA doktorát,
Dombrádi Zsoltot, az MTA doktorát

2014. május 6. napjától a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktori Tanácsának póttagjául választja.

34/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése a tudományos 
osztályok jelölései alapján

Nyomárkay Istvánt, az MTA rendes tagját,
Frank Tibort, az MTA levelező tagját,



60 AKADÉMIAI ÉrTESíTő 2014. május 30.

Szűcs Andrást, az MTA levelező tagját,
Mézes Miklóst, az MTA levelező tagját,

Oláh Editet, az MTA rendes tagját,
Páczelt Istvánt, az MTA rendes tagját,

Hudecz Ferencet, az MTA levelező tagját,
Borhidi Attilát, az MTA rendes tagját,

Zalai Ernőt, az MTA rendes tagját,
Bozó Lászlót, az MTA rendes tagját,
Lovas Rezsőt, az MTA rendes tagját

2014. május 6. napjától a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának tagjául választja.

35/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése a tudományos 
osztályok jelölései alapján

Somfai Lászlót, az MTA rendes tagját,
Galavics Gézát, az MTA levelező tagját,
Füredi Zoltánt, az MTA rendes tagját,

Nagy Bélát, az MTA rendes tagját,
Mandl Józsefet, az MTA rendes tagját,

Keviczky Lászlót, az MTA rendes tagját,
Zrínyi Miklóst, az MTA rendes tagját,
Erdei Annát, az MTA rendes tagját,

Lamm Vandát, az MTA rendes tagját,
Árkai Pétert, az MTA rendes tagját,

Lévai Pétert, az MTA levelező tagját, valamint,
Hoffmann Istvánt, az MTA doktorát,
Kövér Györgyöt, az MTA doktorát,

Kérchy Lászlót, a matematikai tudomány doktorát,

Rajkai Kálmánt, az MTA doktorát,
Karlinger Kingát, az orvostudomány kandidátusát,

Tánczos Lászlónét, az MTA doktorát,
Kiss Évát, az MTA doktorát,

Barta Zoltánt, az MTA doktorát,
Finszter Gézát, az MTA doktorát,

Hably Lillát, az MTA doktorát,
Groma Istvánt, az MTA doktorát

2014. május 6. napjától a Magyar Tudományos Akadémia 
Tudományetikai Bizottságának tagjául választja.

36/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése a Filozófiai és 
Történettudományok Osztályának jelölése alapján

Orosz Istvánt, az MTA rendes tagját

2014. május 6. napjától a Magyar Tudományos Akadémia 
jelölőbizottság tagjául választja.

37/2014. (V. 6.) számú 
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése a Fizikai Tu-
dományok Osztályának jelölése alapján

Rácz Zoltánt, az MTA rendes tagját

2014. május 6. napjától a Magyar Tudományos Akadémia 
jelölőbizottság tagjául választja.

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének 32/2011. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában ka-
pott felhatalmazás alapján a „Pedagógus Kutatói Pálya-
díj” odaítélésének rendjét a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint határozom meg.

II. A határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémiának a határo-
zat hatálya alá tartozó költségvetési szerveinél foglalkoz-
tatottak számára helyben szokásos módon kihirdetni és 
hozzáférhetővé tenni.

 Pálinkás József s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
19/2014. (IV. 3.) számú határozata  

 
a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Pedagógus Kutatói Pályadíj” odaítéléséről
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A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksé-
gének 32/2011. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában kapott felhatal-
mazás alapján a „Pedagógus Kutatói Pályadíj” odaítélésének 
rendjét a jelen határozatban foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadé-
mia) a gimnáziumokban, szakközépiskolákban oktatók kuta-
tómunkájának ösztönzésére

Pedagógus Kutatói Pályadíj 

(a továbbiakban: Pályadíj) elismerést hozott létre. Az adomá-
nyozás szabályait a Magyar Tudományos Akadémia 1968. évi 
közgyűlésének határozata, a 4072/T/1969 számú főtitkári levél, 
valamint az Fé. 8/4/1997. (V. 26.) állásfoglalás tartalmazta. Az 
alapító – tekintettel a Pályadíj alapításának időpontjára – szük-
ségesnek tartotta a Pályadíj odaítélésének több mint negyven-
éves tapasztalatai, valamint az azóta bekövetkezett jogszabály-
változások okán az adományozás rendjét felülvizsgálni.
A Pályadíj alapító által meghatározott célja, hogy a peda-
gógusok oktatói munkájuk mellett végzett kutatómunkáját 
elismerje, közülük a legérdemesebbeket erkölcsi és anyagi 
támogatásban részesítse.

1. § 
A határozat hatálya

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya a gimnáziumokra és 
szakközépiskolákra (a továbbiakban együttesen: közép-
iskolák) terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya az (1) bekezdésben 
felsorolt intézményeknél foglalkoztatásra irányuló jog-
viszonyban álló pedagógusokra terjed ki.

2. § 
Az adományozás elvei

(1) A Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden 
olyan pedagógus, aki legalább ötéves pedagógusi pá-
lyán eltöltött foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal 
rendelkezik, és a pályázat beadásának időpontjában leg-
alább félállású (tehát legalább a jogszabály szerinti teljes 
munkaidő felét meghaladó időtartamú) pedagógusként 
középiskolánál jogviszonyban áll (a pedagógusi mun-
kakörben eltöltött, egymást követő – de nem feltétlenül 
folyamatos – jogviszonyokat össze kell számítani).

(2) A korábban elnyert Pályadíj birtokosa a Pályadíj elnyeré-
sét követő öt év eltelte utáni évben pályázhat ismételten.

(3) A Pályadíj elnyerésére pályázni lehet olyan tudományos 
munkával (monográfiával, nagyobb terjedelmű tanul-
mánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvány-
nyal stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent 
az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén.

A Magyar Tudományos Akadémián adományozható  
„Pedagógus Kutatói Pályadíj” odaítéléséről 

3. § 
A pályázatok közzététele, benyújtása

(1) A pályázati lehetőségről a Magyar Tudományos Akadé-
mia a honlapján, az Oktatási Közlönyben, az Akadémiai 
Értesítőben és egyéb, az oktatáshoz kapcsolódó kiadvá-
nyok útján értesíti a pedagógusokat.

(2) A pályázatot a pályázati kiírásban szereplő őszi időpon-
tig kell az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályára 
benyújtani. 

(3) A pályázatokhoz mellékelni kell a pályázó szakmai ön-
életrajzát, valamint a középiskola igazolását jelen hatá-
rozat 1. §-ában meghatározottak szerint, a tanári pályán 
eltöltött évekről.

4. § 
A javaslatok elbírálása

(1) A pályaműveket a tudományterületileg illetékes akadé-
miai kutatóintézet bírálja el, majd az Akadémiai Kutató-
intézetek Tanácsának szakbizottságai rangsorolják. 

(2) A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére tá-
maszkodva az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa ki-
alakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek alap-
ján az Akadémia elnöke dönt a díjazottak személyéről.

(3) Évente legfeljebb 12 Pályadíj adható ki.

5. § 
A pályadíjak formája és mértéke

(1) A Pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. Az oklevél 
elkészítésének költségei és a pénzjutalom összege az 
MTA Titkárság köztestületi számláját terhelik.

(2) A díjazásra évente 2 400 000 forint keretösszeg áll rendel-
kezésre. Az elnyerhető díjösszeg személyenként legfeljebb 
bruttó 200 000 forint, azaz bruttó kettőszázezer forint. 

(3) A díjak átadásának technikai feladatait az MTA Titkár-
ság jogi és Igazgatási Főosztályának Humánpolitikai 
Osztálya végzi.

(4) A Díjat az Akadémia főtitkára ünnepélyes keretek között, 
az elbírálást követő év januárjában adja át. A pályázat 
eredményéről a pályázók névre szóló értesítést kapnak. 
A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét az 
Akadémiai Értesítő és az Akadémia honlapja közli.

6. § 
Záró rendelkezések

jelen határozat 2014. árpilis 5-én lép hatályba azzal, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Pedagó-
gus Kutatói Pályadíj” odaítéléséről szóló 13/2011. (V. 4.) sz. 
elnöki határozat egyidejűleg hatályát veszti.

 Pálinkás József s. k.



62 AKADÉMIAI ÉrTESíTő 2014. május 30.

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének 32/2011. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában ka-
pott felhatalmazás alapján az „Akadémiai Ifjúsági Díj” 
odaítélésének rendjét a jelen határozat mellékletében és 
függelékében (a továbbiakban együttesen: határozat) fog-
laltak szerint határozom meg.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
20/2014. (IV. 3.) számú határozata  

 
a Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Akadémiai Ifjúsági Díj” odaítéléséről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia El-
nökségének 32/2011. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában kapott 
felhatalmazás alapján az „Akadémiai Ifjúsági Díj” odaítélé-
sének rendjét a jelen határozatban foglaltak szerint határo-
zom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos élet terü-
letén dolgozó fiatal kutatók és egyéb szakemberek ered mé-
nyei nek elismerésére 

Akadémiai Ifjúsági Díj

(a továbbiakban: Díj) elismerést hozott létre, az adományo-
zás szabályait a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá-
nak a Magyar Tudományos Akadémián adományozható 
Akadémiai Ifjúsági Díjról szóló 16/1972. (A. K. 18.) MTA-
F. számú utasítása és a 7/1991. (A. É. 10.) MTA utasítás 
tartalmazta. Az alapító – tekintettel a Díj alapításának idő-
pontjára – szükségesnek tartotta a Díj odaítélésének közel 
negyvenéves tapasztalatai, valamint az azóta bekövetkezett 
jogszabályváltozások okán az adományozás rendjét felül-
vizsgálni.
A Díj alapító által meghatározott célja, hogy az akadémiai 
tudományos kutatóhelyeken dolgozó fiatal kutatók szakmai 
munkáját elismerje, közülük a legérdemesebbeket erkölcsi 
és anyagi támogatással elismerje.

II. A határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémiának a határo-
zat hatálya alá tartozó költségvetési szerveinél foglalkoz-
tatottak számára helyben szokásos módon kihirdetni és 
hozzáférhetővé tenni.

 Pálinkás József s. k.

A Magyar Tudományos Akadémián adományozható  
„Akadémiai Ifjúsági Díj” odaítéléséről és adományozásának rendjéről

1. § 
A határozat hatálya

(1) Szervi hatály: határozat hatálya a Magyar Tudományos 
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) által alapított, 
és az Akadémia irányítása alatt álló kutatóközpontok-
ra, kutatóintézetekre, valamint a Magyar Tudományos 
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 
szerinti támogatott kutatócsoportokra (a továbbiakban 
együttesen: kutatóhely) terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya az (1) bekezdésben 
felsorolt kutatóhelyeknél közalkalmazotti jogviszony-
ban kutatói munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki, 
ideértve a támogatott kutatócsoportnak a befogadó in-
tézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető-
jét is (a továbbiakban együttesen: kutató).

(3) A határozat hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésben 
felsorolt szervekkel egyéb (így különösen megbízási, 
vállalkozási stb.) jogviszonyban álló személyekre.

2. § 
Az adományozás elvei

(1) A Díj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan 
kutató, aki a pályázat odaítélésének évében december 
31-ig a 35. életévét nem töltötte be.

(2) Az Akadémia esélyharmonizációs keretprogramja ér-
telmében a 10 éven aluli gyermeket nevelő kutatónők 
esetében a pályázat korhatára gyermekenként 2 évvel 
meghosszabbodik. 
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(3) A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermekne-
velési támogatást igénybe vevő, illetve a gyermeküket 
egyedül nevelő kutatókra is.

(4) A korábban elnyert Díj birtokosának az elismerés a Díj 
elnyerését követő öt évig ismételten nem ítélhető oda.

(5) A Díj elnyerésére olyan egyéni munkával elért ered-
ménnyel (szabadalom, találmány, könyv, szakcikk vagy 
cikksorozat, önállóan értékelhető kutatási részered-
mény, a társadalomtudományok területén a doktori ér-
tekezés is) lehet pályázni, amelynek tudományos értéke 
az elismerést ténylegesen indokolja.

3. § 
A pályázatok közzététele, benyújtása

(1) A pályázati lehetőségről az MTA Titkárság Kutatóintézeti 
Főosztálya tárgyév május 15-ig értesíti a kutatóhelyeket. 

(2) A pályázatot a pályázati kiírásban szereplő őszi idő-
pontig kell a kutatóközpontok és kutatóintézetek (fő)
igazgatójához (támogatott kutatócsoportok esetében a 
Támogatott Kutatócsoportok Irodájának ( TKI) igazga-
tójához) benyújtani, aki azt a jelen határozat függeléke 
szerinti értékelőlapon (a TKI esetében a csoportvezető 
véleménye alapján) pontozza, az értékelést indokolja, 
majd a pályamunkával együtt a pályázati felhívásban 
közölt időpontig megküldi az MTA Titkárság Kutatóin-
tézeti Főosztályának.

(3) A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletraj-
zát, publikációinak jegyzékét, scientometriai mutatóit, 
továbbá a kutatóhely vezetője által kiállított, az esély-
harmonizációs követelményeknek való megfelelésről 
szóló igazolást.

4. § 
A javaslatok elbírálása

(1) A pályaműveket a tudományterületileg illetékes akadé-
miai szakbizottságok rangsorolják. 

(2) A bírálók értékelő véleménye alapján az Akadémiai Ku-
tatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó 
javaslatát, amelynek alapján az Akadémia elnöke dönt 
a díjazottak személyéről.

(3) Évente legfeljebb 15 Díj ítélhető oda.

5. § 
A díjak formája és mértéke

(1) A Díj oklevéllel és pénzjutalommal jár. Az oklevél elké-
szítésének költségei és a pénzjutalom összege az MTA 
Titkárság köztestületi számláját terhelik.

(2) A díjazásra évente 3 500 000 forint keretösszeg áll 
rendelkezésre. Az elnyerhető díjösszeg személyenként 
legfeljebb bruttó 250 000 forint, azaz bruttó kétszázöt-
venezer forint. 

(3) A díjak átadásának technikai feladatai az MTA Titkár-
ság jogi és Igazgatási Főosztályának Humánpolitikai 
Osztálya hatáskörébe tartoznak.

(4) A Díjat az Akadémia főtitkára ünnepélyes keretek kö-
zött, az elbírálást követő év februárjában adja át. A pá-
lyázat eredményéről a pályázókat az MTA Titkárság 
jogi és Igazgatási Főosztályának Humánpolitikai Osz-
tálya névre szólóan értesíti. A díjazottak névsorát és a 
nyertes pályaművek címét az Akadémiai Értesítőben és 
az Akadémia honlapján kell közzétenni.

6. § 
Záró rendelkezések

jelen határozat 2014. árpilis 5-én lép hatályba azzal, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a Magyar Tu-
dományos Akadémián adományozható „Akadémiai Ifjúsági 
Díj” odaítéléséről szóló 12/2011. (V. 4.) sz. határozata egy-
idejűleg hatályát veszti.

 Pálinkás József s. k.

Függelék
Értékelőlap

az Akadémiai Ifjúsági Díj odaítéléséhez

1. A pályázó adatai:

Név:

Születési dátum:

Munkahely:

Értesítési cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Beosztás:

Tudományos fokozat:



2. A pályamű címe:
3. Az intézmény vezetőjének értékelése1:

Értékelési szempont Adható maximális 
pontszám

Értékelési  
pontszám

A pályamunka tudományos értéke: 100

A pályamunka tudományelméleti, tudomány-módszertani, kulturális vagy oktatási jelentő-
sége, társadalmi hasznossága: 50

Összes pontszám 150

................................................. ,  ................év .................................. hó  .............napján

  ..................................................................

1 Az értékelés szöveges indoklása külön lapon csatolandó. 
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A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
22/2014. (IV. 15.) számú határozata  

 
a Magyar Tudományos Akadémia Kommunikációs szabályzatáról

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének 32/2011. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában ka-
pott felhatalmazás alapján a Magyar Tudományos Akadé-
miára irányadó kommunikációs szabályokat a jelen ha-
tározatban és mellékletében (a továbbiakban együttesen: 
határozat) foglaltak szerint határozom meg.

II. A határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémiának a határo-
zat hatálya alá tartozó költségvetési szerveinél foglalkoz-
tatottak számára helyben szokásos módon kihirdetni és 
hozzáférhetővé tenni.

 Pálinkás József s. k.
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A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia El-
nökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosí-
tott jogkörömben eljárva, a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének 2014. március 25-i ülésén hozott egyetértő 
döntésére is tekintettel az Akadémia kommunikációs szabá-
lyait az alábbiak szerint határozom meg.

1. § 
A határozat hatálya

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiára (a továbbiakban: Akadémia), a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Titkárságára (a továbbiak-
ban: Titkárság) és a jelen határozatban kifejezetten meg-
határozott körben az akadémiai költségvetési szervekre 
(a továbbiakban: akadémiai intézmények) terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya az Akadémia tag-
jaira (hazai, külső és tiszteleti tagok), az Akadémiával 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, továbbá a 
Titkársággal közszolgálati vagy munkajogviszonyban, 
vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban 
álló személyekre terjed ki, a (3) bekezdés szerinti tárgyi 
hatály körében.

(3) Tárgyi hatály: a határozat hatálya 
a) az Akadémia köztestülettel és a Titkárság költségve-

tési szervvel összefüggő intézményi közlésekre, hír-
értékű információk nyilvánossághoz közvetítésének 
(sajtóközlemény; tudósítás engedélyezése és tudósí-
tásban való közreműködés; interjú; sajtótájékoztató 
stb.) folyamatára (a továbbiakban együttesen: külső 
kommunikáció), valamint 

b) az akadémiai és titkársági (szervezeten belüli) kom-
munikáció (a továbbiakban: belső kommunikáció) 
rendjére terjed ki.

(4) jelen határozat értelmében hír, hírértékű információ 
(a továbbiakban együttesen: információ) minden, az 
Akadémiára és költségvetési szerveire (így különösen 
a Titkárságra) vonatkozó vagy ezen szervekkel kapcso-
latos/kapcsolatba hozható és közérdeklődésre számot 
tartó, a közfeladat-ellátással összefüggő és az Akadé-
mia küldetését hangsúlyozó adat, esemény, történés, 
tény, körülmény.
Hírnek, hírértékű információnak minősülnek különösen 
akadémiai/költségvetési szervi döntések, állásfoglalá-
sok; közfeladat-ellátással, így különösen a kutatással 
mint közfeladattal összefüggő jelentős eredmények, 
események; szervezeti, működési, személlyel össze-
függő adatok; rendezvények; külső megkeresésekre 
adandó válaszok stb.

(5) jelen határozat hatálya nem terjed ki:
– Magyarország Alaptörvényének a tudományos igaz-

ságok kérdésében való döntések és a tudományos ku-
tatások értékelése körében biztosított jogokra;

Kommunikációs szabályzat

– a vonatkozó jogszabályokban a szabad vélemény-
nyilvánítás körébe tartozónak sorolt vagy egyébként 
jogszabály alapján a fejezetet irányító szerv által nem 
korlátozható közlésekre;

– a jogszabály által szabályozott adatkezelés és adat-
közlés eseteire (személyes adatokra, közérdekű és 
közérdekből nyilvános adatokra, minősített adatokra 
és üzleti titokra);

– akadémiai belső rendelkezés által szabályozott adatke-
zelés és adatközlés eseteire (így különösen a tudomány-
etikai ügyekre és a doktori eljárások adatkezelésére);

– az akadémiai költségvetési szervek vezetőinek és 
munkatársainak a vonatkozó jogszabályokban (köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló törvény; közalkalma-
zottak jogállásáról szóló törvény; Munka Törvény-
könyve) meghatározott tájékoztatási kötelezettség 
körébe tartozó esetekre.

(6) Az akadémiai intézmények vezetői – figyelemmel az 
(5) bekezdésben foglaltakra is – kötelesek a jelen sza-
bályzatban foglaltakat betartani és az általuk irányított 
költségvetési szerv vonatkozásában a kommunikáció 
rendjét a jelen szabályzattal összhangban megállapítani.

2. § 
A szabályozás célja

A kommunikációra vonatkozó szabályozás célja, hogy meg-
határozza az Akadémiával és intézményeivel összefüggő, az 
1. § szerinti információk nyilvánossághoz közvetítésének el-
járási rendjét, továbbá biztosítsa az akadémiai és titkársági 
belső kommunikáció szervezését és a hatékony információ-
áramlást.

3. § 
Alapelvek

(1) Az intézményhálózat kommunikációs rendszere meg-
felelő működésének alapvető feltétele, hogy az infor-
mációk megfelelő időben és minőségben jussanak el az 
érintettekhez. A külső és belső kommunikációs rendszer 
működtetése során figyelemmel kell lenni arra, hogy 
minden olyan adat és információ a szervezeten belül 
megjelenjen, a hatáskörrel rendelkező személyek számá-
ra megismerhető legyen, és értelmezésre, feldolgozásra 
kerüljön, amely alapvetően szükséges a szervezet mű-
ködtetéséhez és ennek alapján a hiteles tájékoztatáshoz.

(2) A külső kommunikáció alapvető célja, hogy az Akadé-
mia és költségvetési szervei iránti közbizalmat fenn-
tartó és megerősítő, hiteles arculatot alakítson ki; a 
valóságnak megfelelő (tényszerűen bizonyítható és 
visszakövethető), továbbá időszerű információkkal 
lássa el a sajtót, a társadalmat és a közigazgatást.

(3) A külső kommunikációban nem jelenhet meg olyan in-
formáció, amely az Akadémia köztestület vagy költségve-
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tési szervei jó hírnevét vagy az akadémiai érdekeket sérti 
vagy veszélyezteti, vagy egyébként ellentétes a vonatkozó 
jogszabályokban és akadémiai belső szabályozásokban 
foglalt rendelkezésekkel (ideértve különösen az adatvé-
delmi és üzleti titokra vonatkozó szabályozásokat).

(4) Az Akadémia tagjai, az akadémiai intézmények és a Tit-
kárság munkatársai illetéktelen személynek és szervnek 
nem adhatnak tájékoztatást olyan tényekről, informá-
ciókról, amelyek feladataik ellátása során jutottak tu-
domásukra, és kiszolgáltatásuk az állam, az Akadémia 
vagy annak költségvetési szerve, bármely munkatársa 
vagy külső személy számára hátrányos vagy jogellene-
sen előnyös következményekkel járna, továbbá ha az 
jogszabályt sértene.

(5) Az akadémiai belső kommunikációs rendszernek bizto-
sítania kell az információk olyan vertikális áramlását, 
amely lehetővé teszi, hogy a szervezeti hierarchiában 
(az egymásra épülő munkafolyamatokban) az adott 
tevékenységhez szükséges adatok a legrövidebb időn 
belül, a kellő mennyiségben és minőségben eljussanak 
a kompetens személyhez: így különösen figyelni kell a 
vezetők által meghatározott célok, elvárások, értékelé-
sek, feladatmeghatározások és a felelősök személyének 
megfelelő, egyértelmű közlésére.
A szervezeti egységeknél keletkező, vezetői döntést 
megalapozó vagy vezetői intézkedést igénylő informá-
cióknak (így különösen az érdemi választ meghatározó 
alapvető adatoknak és a kockázatok azonosítására, a hi-
ányosságokra, szabálytalanságokra vonatkozó adatok-
nak) haladéktalanul el kell jutniuk a döntésre/intézke-
désre jogosult vezetőhöz.

(6) Az akadémiai belső kommunikációs rendszernek biz-
tosítania kell az információk horizontális áramlását: a 
szervezeti rendszer működését fenntartó, egymás tevé-
kenységét kiegészítő, egymásra hatást gyakorló (mun-
ka)folyamatok folyamatgazdáinak és ellenőrzőinek a 
hatékony feladatvégzéshez szükséges információkat 
oly módon kell megkapniuk, hogy azok lehetővé tegyék 
az érintettek közötti együttműködést, véleménycserét, 
együttes fellépést, közös döntési javaslatok kialakítását, 
különös figyelemmel a nem megfelelő vagy szabályta-
lan feladatellátás akadályainak megszüntetésére, a sza-
bályozás korrigálására.

(7) Az Akadémia köztestületére, a Titkárságra és megha-
tározott körben az akadémiai intézményekre vonatko-
zó – külső és belső – arculati szabályokat az Akadémia 
elnökének külön rendelkezése határozza meg.

4. § 
Az Akadémia Alapszabály szerinti hivatalos képviseleti 

és nyilatkozattételi rendje, valamint a közzététel 
szabályai 

(1) Az Akadémia mint köztestület és az akadémiai költ-
ségvetési szervek működésének feltételeit közvetlenül 
érintő jogszabályok, programok, intézkedések, to-
vábbá a közfeladatainak ellátását érintő jogszabályok, 
állami programok és intézkedések előkészítésekor az 
Akadémia véleményét – amennyiben szükséges és le-

hetséges, a megfelelő testületek véleménye alapján – 
az Akadémia elnöke jogosult képviselni (akadémiai 
Alap szabály 1. §).

(2) Az Akadémia véleményének államigazgatási képvise-
letére miniszterelnöki és miniszteri szinten az elnök, ál-
lamtitkári (helyettes államtitkári) szinten – az elnökkel 
történő egyeztetési kötelezettséggel – a főtitkár, főosz-
tályvezetői szinten az elnök vagy az elnököt helyette-
sítő jogkörben a főtitkár által kötött mandátummal 
kijelölt személy jogosult (akadémiai Alapszabály 1. §). 
Az államigazgatási szervek (központi államigazgatási 
szervek, kormányhivatalok stb.) és egyéb költségveté-
si szervek illetékes főosztályaival a munkakapcsolatot 
a Titkárság Szervezeti és működési szabályzata alapján 
a feladatkörébe tartozó ügyekben az illetékes titkársági 
főosztály tartja.

(3) A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján az Országgyűlés vagy a Kormány 
kérésére a kompetenciájába tartozó kérdésekben – fő-
leg a tudomány, az oktatás, a társadalom, a környezet 
és a gazdaság kérdéseiben – az Akadémia kinyilvánítja 
szakmai véleményét:
1. Az Országgyűlés vagy a Kormány felkérését a fel-

kérés tudományterületi sajátosságait tekintetbe véve 
az Akadémia elnöke az illetékes tudományos osztály-
nak (osztályoknak) továbbítja, vagy külön bizottságot 
jelöl ki a felkérésben foglaltak megvizsgálására. Az 
Akadémia kézhez kapott szakvéleményre alapozva 
alakítja ki véleményét, amelyet az elnök vagy az 
általa felhatalmazott személy jogosult továbbítani 
vagy közzétenni (akadémiai Alapszabály 3. §).

2. A fentieken túl – saját elhatározásukból vagy felké-
résre – a tudományt érintő országos jelentőségű kér-
désekben és a társadalmi élet átfogó problémáiban 
az Akadémia meghatározott testületei (a közgyű-
lés, az Elnökség, a tudományos osztályok, az érintett 
tudományos osztály felhatalmazása alapján a hozzá 
tartozó illetékes tudományos bizottság[ok], az Aka-
démia elnöke vagy az Akadémia valamely testülete 
által felkért bizottság), valamint a tudományos kér-
désben illetékes akadémiai intézetek elvi állásfog-
lalást tehetnek, egyedi kérdésekben véleményt 
nyilváníthatnak (akadémiai Alapszabály 3. §).

3. Az Elnökség, a Vezetői Kollégium, a tudományos 
osztályok, az akadémiai tudományos bizottságok és 
testületek, az akadémiai költségvetési szervek az aka-
démiai intézményi vagy testületi – saját elhatározás-
ból vagy felkérésre megalkotott – állásfoglalásukat, 
véleményüket csak a felkérő személy vagy testület jó-
váhagyása esetén (ha felkérésre készült a vélemény), 
valamint a közzététel műfajának és rendjének (az 
állásfoglalás, vélemény eljuttatása a döntéshozókhoz/ 
sajtóközlemény megjelentetése stb.) az Akadémia 
elnökével történő egyeztetése után tehetik közzé. 
A tudományos bizottságok és a tudományos osztá-
lyok állásfoglalásának vagy véleményének közzé-
tételéről az osztályelnök jogosult egyeztetni. 
Az állásfoglalásban (véleménynyilvánításban) fel 
kell tüntetni, hogy azt melyik testület alakította ki. 
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Több osztály tudományágát érintő, inter- vagy mul-
tidiszciplináris kérdésekben valamennyi érintett 
osztály állásfoglalását (véleményét) együttesen kell 
kinyilvánítani. Ha az inter- vagy multidiszciplináris 
kérdésben az osztályok nem tudnak közös álláspontot 
kialakítani, akkor nincs az adott kérdésben együttes, 
nyilvánosságra hozható osztályvélemény (akadémiai 
Alapszabály 3. §).

4. Az Akadémia hivatalos állásfoglalásának (hivatalos 
véleményének) kizárólag a közgyűlés, az Elnökség 
és az Akadémia elnökének felkérésre vagy saját 
kezdeményezésre tett nyilatkozata minősül (aka-
démiai Alapszabály 3. §).

A fenti 1–4. pontok szerint kialakított állásfoglalás (vé-
lemény) közzététele során fel kell tüntetni, hogy az 
állásfoglalást (nyilatkozatot) az akadémiai testület 
vagy személy milyen minőségében hozta meg és teszi 
közzé. 

(4) Az Akadémia Ügyrendjének 1. §-a szerint a tudományos 
osztályok, bizottságok és az akadémiai intézetek fentiek 
szerinti állásfoglalását, véleményét tájékoztatásul meg 
kell küldeni az Akadémia elnökének és főtitkárának, a 
közzététel műfajáról és rendjéről pedig a (3) bekezdés 
3. pontjában foglaltak szerint kell előzetesen egyeztetni. 

(5) Az akadémiai intézmények vezetői a sajtónak (írásban 
vagy szóban) nyilatkozatot mint a költségvetési szerv ve-
zetői, az MTAtv.-ben, Alapszabályban és Ügyrendben, 
az intézményi Szervezeti és működési szabályzatban 
foglaltak szerint tehetnek, jelen határozatban megfogal-
mazott alapelvekkel és eljárásrendekkel összhangban.

(6) Az Akadémia tagjai a sajtónak nyilatkozatot (írásban 
vagy szóban) a fentieken túl kizárólag saját nevükben 
tehetnek, oly módon, hogy a nyilatkozatból egyértel-
műen megállapítható legyen, az nem az Akadémia vagy 
intézményei, valamint köztestületi grémiumai képvise-
letében adott nyilatkozat.

5. § 
A külső kommunikáció szabályai

(1) Az Akadémia (jelen szabályzat szerint ideértve a Tit-
kárságot is) egységes, az intézmény történelmi múltját 
és küldetését, közfeladatait és érdekeit szem előtt tartó 
külső intézményi kommunikációjának folyamatos biz-
tosítása, az Akadémia és intézményhálózata, továbbá a 
Titkárság külső kommunikációjának összehangolt szer-
vezése – amennyiben jelen szabályzat másként nem ren-
delkezik – a Titkárság Kommunikációs Főosztályának 
(a továbbiakban: Kommunikációs Főosztály) feladata. 

(2) A médiával a kapcsolatot akadémiai és titkársági 
ügyekben a Kommunikációs Főosztály tartja. A sajtó 
részére a Kommunikációs Főosztály által adandó köz-
lemény, tájékoztatás tartalmát az illetékes intézmény-
vezetőknek és főosztályok vezetőinek kell közölniük a 
Kommunikációs Főosztállyal. A sajtó részére az intéz-
ményvezető vagy az általa kijelölt személy által adott 
szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatról egyidejűleg kötele-
sek tájékoztatni a Kommunikációs Főosztályt. A sajtó-
nak szóbeli vagy írásbeli intézményi nyilatkozatot, köz-
lést a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben alapvetően 

az intézményvezető adhat. A Titkárság főosztályvezetői 
nyilatkozatra csak elnöki engedéllyel jogosultak. 
Az Akadémia elnöke a feladat- és hatáskörébe tartozó 
kérdésben a nyilatkozattétel jogát bármikor magához 
vonhatja; továbbá a sajtó részére nyilatkozatot a Kom-
munikációs Főosztály közreműködése nélkül is tehet (a 
nyilatkozatról azonban a főosztályt tájékoztatnia kell).

(3) A Titkárság szervezeti egységei a sajtókom mu ni ká ció-
ju kat a Kommunikációs Főosztály közreműködésével 
végezhetik. 
A szervezeti egységek vezetőik útján kötelesek a mun-
kájuk során keletkező hírértékű információról haladék-
talanul, de legkésőbb a hír tudomásukra jutását követő 
24 órán belül tájékoztatást adni a Kommunikációs Fő-
osztály részére. 
Az Akadémiához vagy a Titkársághoz érkező külső, 
választ igénylő sajtó- vagy állampolgári megkere-
sés esetén a Kommunikációs Főosztály haladéktalanul 
megkeresi a szakmailag illetékes költségvetési szerv 
vezetőjét, tudományos osztály elnökét vagy titkársági 
főosztály vezetőjét a válaszhoz szükséges szakmai tar-
talom összeállítása érdekében. Amennyiben a külső 
megkeresés közvetlenül a Titkárság valamely munka-
társához érkezik, a beosztott munkatárs a főosztályve-
zetőjét; a főosztályvezető a Kommunikációs Főosztály 
vezetőjét értesíti arról.

(4) A (3) bekezdés szerinti (saját kezdeményezésre vagy a 
Kommunikációs Főosztály megkeresésére adott) főosz-
tályi tájékoztatás papíralapon vagy elektronikus úton 
adható meg a Kommunikációs Főosztály vezetője ré-
szére, amelyben közölni kell
a) a hírt közlő személy nevét, szervezeti egységét, elér-

hetőségét,
b) a hír keletkezésének időpontját,
c) a közlésre szánt összefoglaló tartalmat és a hír kom-

munikálása szempontjából egyébként fontos részle-
teket,

d) az interjúalanyként esetlegesen javasolt személy ne-
vét, elérhetőségét, javaslatot a megjelenés helyére, 
módjára, idejére.

(5) A (3) bekezdés szerinti sajtó- és állampolgári meg-
keresés megválaszolására – az Akadémia elnökének 
vagy akadémiai szabályozás eltérő rendelkezése hiányá-
ban – a Kommunikációs Főosztály jogosult. Ameny-
nyiben a hírrel kapcsolatban jogi vagy egyéb szakmai 
kérdés merül fel, a Kommunikációs Főosztály azt köte-
les megjelentetés előtt az illetékes szervezeti egységgel 
szakmailag véleményeztetni. A nyilatkozat/válaszlevél 
tervezetét a Kommunikációs Főosztály előzetesen tá-
jékoztatásul köteles megküldeni az Elnöki és Testületi 
Titkárság vezetőjének.

(6) A Kommunikációs Főosztály vezetője haladéktalanul 
köteles az Elnöki és Testületi Titkárság vezetőjét tájé-
koztatni, amennyiben valamely hír a jelen szabályzat-
ban meghatározott alapelvekbe ütközik.

(7) Az akadémiai és titkársági rendezvények, esemé-
nyek sajtónyilvánosságáról a Kommunikációs Főosz-
tály vezetője az eseményért felelős szakmai vezetővel, 
valamint az Elnöki és Testületi Titkárság vezetőjével 
való előzetes egyeztetést követően dönt. 
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(8) Az akadémiai kiemelt rendezvények, események 
(akadémiai közgyűlés, Magyar Tudomány Ünnepe, 
Word Science Forum) arculatának, kommunikációjának 
megtervezése önálló projekt keretében történik: a fel-
adatért az Elnöki és Testületi Titkárság vezetőjének elvi 
irányításával a Kommunikációs Főosztály felelős. 

6. § 
A belső kommunikáció szabályai

(1) A belső kommunikáció magában foglalja az Akadémia 
köztestületén belüli kommunikációt, a titkársági szerve-
zeti egységek közötti kommunikációt, továbbá az Aka-
démia és intézményei közötti kommunikációt.

(2) Az Akadémia választott vezetői és testületei közötti, bel-
ső kötelező jóváhagyási, tájékoztatási, véleményezteté-
si jogköröket az MTAtv., az akadémiai Alapszabály és 
Ügyrend határozzák meg. 

(3) Az Akadémia és intézményei közötti kommunikáció 
vezetői szinten (elnök, főtitkár, főtitkárhelyettes és a 
költségvetési szerv vezetője között; titkársági főosztály-
vezetők és költségvetési szervi vezetők között), illetve a 
titkársági szervezeti egységek és a költségvetési szervek 
munkatársai által létesített munkakapcsolati egyeztetés 
keretében valósul meg. 
Az Akadémia és a Titkárság (vezetői és munkatársai) 
kötelesek az akadémiai intézmények részére megadni 
minden olyan információt, amely a közfeladat-ellátás-
hoz elengedhetetlen, vagy azt érdemben elősegíti. 
Az akadémiai intézmények vezetői és munkatársai kö-
telesek az Akadémia illetékes vezetőit és testületeit, 
továbbá a Titkárság munkatársait tájékoztatni minden 
olyan eseményről, tényről, körülményről, amely az irá-
nyítási jogok gyakorlásához jogszabály vagy belső sza-
bályozás alapján szükséges, amelyhez központi vezetői 
döntést/intézkedést kell hozni, vagy amely egyébként 
érdemben hatással van az Akadémia egészére.

(4) Az akadémiai intézmények kommunikációs szabály-
zataikat saját hatáskörben alkotják meg azzal, hogy az 
nem lehet ellentétes a jelen szabályzatban foglaltakkal.

(5) A Titkárság Szervezeti és működési szabályzata alap-
ján a titkársági szervezeti egységek feladataik ellátása 
során, a Titkárság zavartalan működése érdekében köte-
lesek szorosan és szervezetten együttműködni, közvet-
lenül kapcsolatot tartani és egymást a szükséges tájé-
koztatás megadásával, adatok szolgáltatásával, valamint 
minden egyéb módon kölcsönösen segíteni.
Az egyes főosztályok feladatkörébe tartozó, de más fő-
osztályok feladatkörét is érintő ügyekben az érdekelt 
főosztályok bevonásával kell eljárni, e körben a főosz-
tályok minden, a feladatellátás szempontjából releváns 
tényt, adatot, információt kötelesek egymás rendelkezé-
sére bocsátani. 

(6) A főosztályok vezetői kötelesek a döntéshozó testüle-
tek döntéseiről, ezt megelőzően a döntést előkészítő 
megbeszélésekről (például Főtitkári értekezlet) az ott 
meghatározott, a főosztályt érintő feladatokról az irá-
nyításuk alá tartozó szervezeti egység munkatársait tájé-
koztatni (a főosztályvezető által meghatározott rendben, 

pl. főosztályi értekezlet keretében). A főosztályvezetők 
kötelesek továbbá munkatársaikat tájékoztatni a tudo-
másukra jutott azon akadémiai testületi (így különösen a 
közgyűlési, elnökségi, vezetői kollégiumi) döntésekről, 
amelyek a főosztály feladatkörébe tartozó ügyet érin-
tenek, vagy amelyek a főosztály működésére hatással 
vannak.

(7) A szervezeti egység vezetője beosztott munkatársai ré-
szére kötelesek minden olyan információt, adatot meg-
adni, amely a feladat elvégzéséhez szükséges. A vezetői 
tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 
munkatárs a feladatot az elvárásnak megfelelően el tud-
ja végezni.

7. § 
Közzétételi felületek

(1) Az Akadémia elsődleges elektronikus közzétételi felü-
lete a hivatalos akadémiai honlap (www.mta.hu). Az 
Akadémia honlapján kell megjelentetni különösen:
– a jogszabály alapján kötelező jelleggel közzéteendő 

adatokat; 
– az akadémiai pályázati felhívásokat és a pályázatok 

eredményeit;
– minden, közérdeklődésre számot tartó, az Akadémia 

köztestületét vagy költségvetési szerveit érintő akadé-
miai hírt;

– kiemelt akadémiai rendezvényeket;
– a tudománydiplomácia és a tudománypolitika kiemel-

kedő jelentőségű híreit;
– az intézményhálózatban elért kiemelkedő jelentőségű 

eredményeket.
Az Akadémia honlapján az akadémiai arculati rendel-
kezésekben meghatározott hivatalos akadémiai logót el 
kell helyezni.
A www.mta.hu akadémiai honlap titkársági felelős 
szerkesztője a Kommunikációs Főosztály vezetője, aki 
irányítja a portál szerkesztését, és felelős annak folya-
matos fejlesztéséért. A honlapon megjelenő anyagok 
elkészítéséért, illetve a honlap tartalmának aktualizálá-
sáért a Kommunikációs Főosztály felelős. 
Az akadémiai honlapon közlemény, tájékoztató, felhí-
vás közzétételét az Akadémia elnöke, főtitkára, főtit-
kárhelyettese és a Titkárság vezető beosztású köztiszt-
viselője igényelheti a Kommunikációs Főosztálynál. Az 
anyag közzétételét – az Akadémia elnöke, főtitkára és 
főtitkárhelyettese ez irányú intézkedésének kivételével 
– a Kommunikációs Főosztály vezetője rendeli el, ha-
sonlóképpen az önálló projekt keretében aktuális témák 
feldolgozását is.

(2) A Titkárság elsődleges közzétételi felülete a titkársági 
intranet. Az intraneten kell közzétenni különösen:
– az akadémiai testületek döntéseit (amennyiben a vo-

natkozó akadémiai szabályozások azt nem zárják ki);
– az Akadémia elnökének határozatait;
– a Főtitkári értekezlet emlékeztetőit;
– a főosztályi ügyrendeket;
– az Akadémia elnökének a Titkárság munkatársait 

érintő körleveleit, tájékoztatóit, felhívásait;
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– a titkársági munkavégzéssel, munkarenddel kapcso-
latos érdemi tájékoztatót (üzemeltetéssel összefüggő 
felhívások; jóléti intézmények tájékoztatói stb.).

Az intraneten közzétett tartalmakért azon szervezeti 
egység vezetője felelős, amelynek feladat- és hatáskö-
rébe az adott tartalom, információ kezelése tartozik. Az 
intranet szervezeti egységeket bemutató egyedi részeit 
a szervezeti egységek szerkesztik; általános felületére a 
Kommunikációs Főosztály közreműködésével tölthető 
fel tartalom.

(3) Az Akadémia hivatalos lapja az Akadémiai Értesítő. 
Az Akadémiai Értesítőben kell megjelentetni az Akadé-
mia tagjait és költségvetési szerveit érintő legfontosabb 
akadémiai szabályozásokat és indokolt esetben az Aka-
démia honlapján is közzétett információt. Az Akadémiai 
Értesítő szerkesztéséért a jogi és Igazgatási Főosztály 
felelős; a lapban való közzétételt a főosztály vezetőjénél 
vagy az általa kijelölt munkatársnál kell kezdeményezni.

(4) Az Akadémia tudományos folyóirata a Magyar Tudo-
mány, amelynek szakmai koordinációs, igazgatási, ad-
minisztratív feladatait a Titkárság látja el.

8. § 
Képfelvételek készítése és felhasználása

(1) Az Akadémia és a Titkárság kezelésében lévő és/vagy 
akadémiai (titkársági) tulajdonú (akadémiai/titkársági 
felhasználási jogú) képanyagokat az akadémiai veze-
tők közfeladat-ellátásuk során, akadémiai rendezvé-
nyeiken, kiadványokban használhatják; azok külső 
szervezet/személy részére történő felhasználásának 
engedélyezését (az Akadémia elnökének kivételével) 
a Kommunikációs Főosztálytól kell írásban kérni. Az 
engedélyt az Akadémia elnöke vagy az általa kijelölt 
személy adja ki.

(2) Az akadémiai intézmények a kezelésükben lévő, akadé-
miai felhasználási jogú képanyagokat – amennyiben az 
Akadémia elnöke egyedi esetben vagy képanyagok meg-
határozott csoportjára nézve másként nem rendelkezik – 
közfeladat-ellátásuk során, rendezvényeiken, kiadványa-
ikban használhatják. Az Akadémia Művészeti Gyűjtemé-
nyébe tartozó ingóságainak képanyagaira az Akadémia 
elnökének külön határozatában foglaltak irányadók. 

(3) Az Akadémia és az akadémiai intézmények (ideértve a 
Titkárságot is) kezelésében lévő vagy akadémiai tulaj-
donú ingatlanokról és ingóságokról képfelvétel készíté-
sét az illetékes intézményvezetők engedélyezhetik: az 
Akadémia és intézményei azokat közfeladat-ellátásuk 
során, rendezvényeiken és kiadványaikban használ-
hatják. A felvételek külső szervezet/személy általi fel-
használásának engedélyezését az Akadémia székháza és 
az MTA Titkárság épülete és ingóságai esetén az MTA 
Titkárság Kommunikációs Főosztályától kell írásban 
kérni; az engedélyt az Akadémia elnöke vagy az általa 
kijelölt személy adja ki. Az intézmények esetén az enge-
délyezésre az intézményvezető jogosult.

(4) Az akadémiai intézmények a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott képanyag-felhasználási szabályokat és 
eljárásokat belső szabályozásban kötelesek rögzíteni.

9. § 
Az akadémiai intézményekre vonatkozó egyedi 

rendelkezések

(1) Az akadémiai intézmények hivatalos magyar nyelvű 
honlapot kötelesek működtetni; az Akadémia támogat-
ja az intézményi honlapok angol nyelvű változatának 
egyidejű működtetését is.

(2) Az akadémiai intézmények honlapján kell megjelentet-
ni különösen:
– a jogszabály alapján kötelező jelleggel közzéteendő 

adatokat; 
– intézményi (indokolt esetben akadémiai) pályázati 

felhívásokat és a pályázatok eredményeit;  
– minden, közérdeklődésre számot tartó, az intézményt 

érintő hírt;
– kiemelt akadémiai és intézményi híreket, rendezvé-

nyeket.
(3) Az akadémiai intézmény honlapján az akadémiai arcu-

lati rendelkezésekben meghatározott hivatalos akadé-
miai logót el kell helyezni. Az akadémiai intézmények 
(költségvetési szervek) honlapján fel kell tüntetni a 
központi honlap szerkezetének néhány kötelező elemét 
az akadémiai arculati rendelkezésekben meghatározott 
előírások szerint.

(4) Az akadémiai intézmények kötelesek kijelölni olyan 
kommunikációs munkatársat, aki felelős az Akadé-
mia köztestülettel és a Titkársággal való – kommuniká-
ciós feladatokat érintő – együttműködésért.

(5) Az akadémiai intézmények nagyobb jelentőségű intéz-
ményi rendezvényeiket, konferenciáikat, eseményeiket 
kötelesek a Kommunikációs Főosztálynak előzetesen 
írásban jelezni, egyidejűleg megjelölve az intézményi 
szakmai és kommunikációs kapcsolattartót. Az akadé-
miai intézmények rendezvényekhez, konferenciákhoz 
az Akadémia – a Kommunikációs Főosztályon keresz-
tül – központi sajtótámogatást nyújt.
Az intézményi rendezvények, események sajtónyilvá-
nosságáról a Kommunikációs Főosztály vezetőjével 
való előzetes egyeztetést követően az intézmény veze-
tője dönt. 

10. § 
Az akadémiai és titkársági kommunikációért felelős 

szervezeti egység feladatai

A Kommunikációs Főosztály részletes feladatait a Titkárság 
Szervezeti és működési szabályzata határozza meg, amelyek 
közül a főosztály kiemelt feladatai:

a) koordinálni az Akadémia és intézményei kommuni-
kációját; 

b) kidolgozni és aktualizálni az Akadémia kommuni-
kációs stratégiáját; elkészíteni a kiemelt akadémiai 
programok kommunikációs tervét;
– ellátni a külső intézményi kommunikációs felada-

tokat (tájékoztatást adni az Akadémia és intézmé-
nyei tevékenységéről a tudományos-szakmai kö-
zönség és a tágabb nyilvánosság számára; bel- és 
külföldi sajtókapcsolatok gondozása, napi sajtó-
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figyelés és sajtóelemzések, sajtó- és állampolgári 
megkeresések kezelése);

c) sajtótájékoztatókat, interjúkat, sajtókampányokat 
szervezni és előkészíteni az Akadémia vezetőinek 
nyilvános szereplését;

d) naprakészen működtetni az intranet-hálózatot, ellátni 
az akadémiai honlappal kapcsolatos feladatokat.

11. § 
Záró rendelkezések

jelen határozat 2014. április 15-én lép hatályba.

 Pálinkás József s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
26/2014. (IV. 25.) számú határozata 

 
a Magyar Tudományos Akadémián adományozható  

„Wahrmann Mór-érem és oklevél” odaítélésének rendjéről

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Aka-
démia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfog-
lalásában biztosított jogkörömben eljárva a Magyar 
Tudományos Akadémián adományozható „Wahrmann 
Mór-érem és oklevél” odaítélésének szabályait a jelen 

határozatban és mellékletében foglaltak szerint határo-
zom meg.

II. jelen határozatot az Akadémiai Értesítőben kell közzé-
tenni, valamint az érintettek számára a helyben szokásos 
módon kell kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

 Pálinkás József s. k.

A Magyar Tudományos Akadémián adományozható 
„Wahrmann Mór-érem és oklevél” 

odaítélésének rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) számú állásfoglalásában 
kapott felhatalmazás alapján, a 3/2003/IV. 25-i elnökségi 
határozat végrehajtásaként a „Wahrmann Mór-érem és okle-
vél” adományozásának részletes rendjét a jelen határozatban 
foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadé-
mia, alapító) 1899-től jutalmazta a Wahrmann Mór Alapít-
ványból a kereskedelem és az ipar területén elért legnagyobb 
érdemeket 2000 koronával vagy azzal azonos értékű arany-
éremmel. Az Akadémia Elnöksége 2003. évben határozott 
arról, hogy felújítja a Wahrmann Mór-érem adományozásá-
nak hagyományát, és 3/2003. számú határozatával elfogadta 
az adományozás rendjéről szóló szabályzatot. Az alapító a 
szabályzat elfogadása óta eltelt időre és a jogszabályi vál-

tozások okán szükségesnek tartotta az adományozás rendjét 
felülvizsgálni és arról elnöki határozatban rendelkezni, a 
jelen okiratban foglaltak szerint.

1. § 
A határozat hatálya, az adományozás elvei

(1) A Wahrmann Mór-érem és oklevél (a továbbiakban 
együtt: érem) a tudomány, a kutatásfejlesztés támogatá-
sa terén a gazdasági és állami élet területein tevékeny-
kedő, kimagasló érdemeket szerzett személyeknek és 
szervezeteknek adományozható. 

(2) Évente legfeljebb két érem adományozására kerülhet sor.

2. § 
Javaslattétel, az érem formai és tartalmi elemei

(1) Az érem adományozásáról az Akadémia elnökének ja-
vaslatára az Akadémia Vezetői Kollégiuma dönt.
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(2) A kitüntetett díszoklevelet és érmet kap, a kitüntetéssel 
pénzjutalom nem jár. Az oklevél és az érem elkészítésének 
költségei az MTA Titkárság köztestületi számláját terhelik.

(3) A díjhoz tartozó érem az eredeti verőtő alapján készült, 
999 ezrelékes ezüstből, aranyozva. Az Anton Scharff 
tervezte érem előlapján az Akadémia címere látható 
hatsoros felirattal: A MAGYAr/IPAr/KErESKEDE-
LEM/TErÉN/SZErZETT ÉrDEM/juTALMÁuL, 
míg jobbra lent: A. SCHArFF mesterjegye helyezkedik 
el. Hátlapján középen babérfüzér között téglalap alakú 
mező található a díjazott nevének bevésésére. Felette 
megjelenik Budapest látképe a budai hegyekkel, a Várral, 
a Lánchíddal és az Akadémiával. Alatta babérfa látható, 
melynek tövében Vulcanus isten fél alakja vállára emelt 
kalapáccsal áll, vele szemben Mercurius van ábrázolva, 
aki az ipart és a kereskedelmet jelképezi. Az érem felirata 
öt sorban a következő: A MAGYAr/TuDOMÁNYOS/
AKADÉMIA/WAHrMANN/ MÓr-ÉrME, alatta K. B. 
verdejegye található. Az érem vert technikával készült, 
361 gramm súlyban és 80 milliméter átmérővel.

(4) Az érmet az Akadémia elnöke adja át az Akadémia ren-
des (májusi) közgyűlése alkalmával.

(5) A kitüntetett személyek nevét az Akadémiai Értesítő és 
az Akadémia honlapja közli.

3. § 
Záró rendelkezések

jelen határozat 2014. április 25-én lép hatályba.

 Pálinkás József s. k.

KÖZLEMÉNYEK

T Á J É K O Z T A T Ó 
 

a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím odaítéléséről

GINGL ZOLTÁN
„Véletlen fluktuációk analízise és hasznosítása szimu-
lációk és hardver-fejlesztések segítségével” című mun-
kája alapján,

HÁZI GÁBOr
„Nukleáris reaktorok termohidraulikai problémáinak 
numerikus modellezése különböző mérettartományok-
ban” című munkája alapján,

PÁLL DÉNES
„A serdülőkori hypertonia jellemzői Magyarországon” 
című munkája alapján,

rAKONCZAI jÁNOS
„A klímaváltozás következményei a dél-alföldi tájon” 
című munkája alapján,

TAKÁCS MIKLÓS
„A középkor régészete az észak-balkáni térségben – 
párhuzamos és összehasonlító vizsgálat” című munkája 
alapján,

TÓTH FErENC
„Egy magyar származású francia diplomata Kelet-Euró-
pában a 18. század második felében. François baron de 
Tott (1733–1793) életpályája” című munkája alapján,

ZIMONYI ISTVÁN
„A magyarság korai történetének sarokpontjai” című 
munkája alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a SOMOS Ala-
pítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és a kutatásért 
közhasznú szervezet, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt. köz-
érdekű kötelezettségvállalása alapján a nukleáris biztonság 
területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó 
elismerésére díjat alapított „Hevesy György-díj a nukleáris 
biztonságért” elnevezéssel.
A díjat két kategóriában ítélik oda. 
Az I. kategória azoknak a magyar állampolgárságú kuta-
tóknak adományozható, akik a nukleáris biztonság terüle-
tén legalább húsz éve tevékenykedve kimagasló eredményt 
értek el, illetve jelentős érdemeket szereztek.
A II. kategóriát a fiatal kutatók számára hozták létre.

A „Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért”  
kuratóriuma 

a díj I. kategóriáját adományozza
Elter Enikőnek,

az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alkalmazottjaként végzett 
több mint 20 éves kiemelkedő munkájáért, az atomerőmű 

T Á J É K O Z T A T Ó

A Hevesy György-díj odaítéléséről

radioaktív hulladékkezelése fejlesztésének kidolgozásában 
és a megvalósítás során az engedélyezés koordinálásában, 
valamint az üzemidő-hosszabbítás környezetvédelmi enge-
délyeztetésében, a telephely-jellemzési program és az ehhez 
kapcsolódó környezeti hatásvizsgálat összeállításában, en-
gedélyeztetésben vállalt jelentős szerepéért, a teljesítmény-
növelés vízjogi engedélyezéséhez kapcsolódó feladatok 
koordinálásáért, számos, a napi feladatoktól eltérő műszaki 
és üzemviteli feladat végrehajtásának sikeres irányításáért. 

A díj II. kategóriáját adományozza
Madas Balázs Gergelynek,

„Az ionizáló sugárzás biológiai hatásainak szövetszintű mo-
dellezése” című pályamunkájáért.

A díjazottak részére az okleveleket 2014. április 29-én, ün-
nepélyes keretek között Németh Tamás főtitkár úr, Solymosi 
józsef professzor úr, Cziczer jános, az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. üzemviteli igazgatója, és Kovács Antal, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője adta át. 

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2014/II. félévi Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat elbírálásáról

A 2014/II. félévi Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat 
tavaszi felhívására beérkezett pályázatok elbírálása lezárult. 
A Kuratórium döntése alapján a Magyar Tudományos Aka-

démia a 2014. július 1. és december 31. közötti időszakban 
22 fiatal kutató nemzetközi konferencián való részvételét tá-
mogatja. A támogatást elnyert kutatók:

ÉLETTUDOMÁNYOK

NÉV MUNKAHELY ÖSSZEG
Doszpoly Andor MTA ATK, Állatorvos-tudományi Intézet/Molekuláris virológia csoport 180 000
Klement Éva MTA SZBK, BKI Proteomikai Laboratórium 450 000
Kovács Levente MTA-SZIE Nagyállatklinikai Kutatócsoport 300 000
May Nóra MTA TTK, Molekuláris Farmakológiai Intézet 210 000
Pirger Zsolt MTA-PTE PACAP „Lendület” Kutatócsoport 210 000
Tóth Dénes János MTA TTK, KPI, Fejlődés-pszichofiziológia Csoport 200 000
Török Péter MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport 300 000
Vargáné Kis Anna MTA TTK, KPI, Összehasonlító Viselkedéskutató Csoport 155 000
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TÁRSADALOM-, GAZDASÁG- ÉS HUMÁN TUDOMÁNYOK

NÉV MUNKAHELY ÖSSZEG
Benedek Zsófia MTA KrTK KTI Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés kutatócsoport 219 500
Dobos Gábor MTA TK, Politikatudományi Intézet 282 800
Kalavszky Zsófia MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Közép és kelet-európai Osztály 199 000
Kisfalusi Dorottya MTA TK, Szociológiai Intézet 215 000
Kiss Zsuzsanna MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport 100 000
Prajda Katalin MTA BTK Történettudományi Intézet  „Szent Korona” Lendület Kutatócsoport 190 000

MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETUDOMÁNYOK

NÉV MUNKAHELY ÖSSZEG

Bakos Judit MTA CSFK CSI 500 000

Derzsi Aranka MTA Wigner FK, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Elektromos Gázkisülések  
Kutatócsoport 188 000

Feczkó Tivadar MTA TTK, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Funkcionális Nanorészecskék Csoport 267 000
Héger Tamás MTA-ELTE Geometriai és Algebrai Kombinatorika Kutatócsoport 148 000
Kertész Krisztián Imre MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Nanoszerkezetek Osztály 140 000
Pápai Mátyás Imre MTA Wigner Lendület Femtoszekundumos Spektroszkópiai Kutatócsoport 349 100
Újvári Gábor MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet 125 000
Zelei Ambrus Miklós MTA-BME Gépek és járművek Dinamikája Kutatócsoport 311 900

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Belügyminisz-
térium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigaz-
gatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, valamint 
a „Somos Alapítvány – a védelmi és biztonsági oktatásért és 
kutatásért” (továbbiakban: Alapítvány) közhasznú szervezet 
az iparbiztonság, a polgári védelem és a tűzvédelem mint 
a katasztrófavédelem kiemelten fontos területén elért hazai 
eredmények méltó elismerésére „Katasztrófavédelmi díj” 
elnevezéssel díjat alapított. 

2013-ban sikeresen megrendezésre került a „Katasztrófa-
védelmi díj” pályázat, amely 2014-ben ismételten kiírásra és 
átadásra kerül.

A díjat két kategóriában (I. és II. kategóriában) ítélik oda. 
A díj I. kategóriájában a pályázatok az iparbiztonság, a polgá-
ri védelem és a tűzvédelem szekcióban kerülnek elbírálásra. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

A díj az I. kategóriában annak a magyar állampolgárságú 
vagy magyar állampolgársággal is rendelkező többes állam-
polgárságú természetes személynek adományozható, aki 
a termőföld, az ivóvíz, a levegő, valamint a kritikus infra-
struktúra mint a hazai környezetbiztonság és iparbiztonság 
létfontosságú nemzeti értékeinek a megóvása érdekében ki-
magasló alkotói eredményt ért el. 

A díjazottaknak a kuratórium mindhárom szakterületen ok-
levelet és bronzplakettet adományoz. A díjazottakat a Somos 
Alapítvány saját forrásából pénzdíjban részesíti, amelynek 
összege szekciónként 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint. 

Megjegyzés: A díjazott a díjat oktatási intézményekben 
folytatott tanulmányokra, kutatásra vagy külföldi tanul-

FELHÍVÁSOK

Pályázati felhívás 
a „Katasztrófavédelmi díj” I. kategóriájának elnyerésére 

 
A pályázat célja
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mányútra köteles fordítani, amelyről az Alapítványt tájékoz-
tatni köteles.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és ideje

A díj elnyerésére pályázni a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Katasztrófavédelmi Intézetéhez benyújtott egyéni pá-
lyázattal lehet (postacím: 1581 Budapest, 146. Pf.: 15., cím: 
1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.).

A pályázat benyújtásának határideje:  
2014. szeptember 15.

A pályázatok beadásával kapcsolatos kérdésekre dr. Dobor 
józsef tűzoltó őrnagy ad felvilágosítást (elérhetősége: dobor.
jozsef@uni-nke.hu).

A pályázattal kapcsolatos  
tartalmi és formai követelmények

Az egyéni pályázatnak tartalmaznia kell a saját eredményt 
bemutató írásbeli pályaművet (maximálisan 40 000 ka-
rakter – 20 oldal – terjedelem) és a szóbeli előadást (ppt 
fileformátumban). 

Az írásbeli pályaműnek meg kell felelnie a tudományos 
közleményekkel (Hadmérnök periodikával) szemben tá-
masztott tartalmi és formai követelményeknek. A pályamű-
vet 2 (kettő) példányban kell benyújtani nyomtatott formá-
ban és CD-n is. 

A pályázó a pályázatához adatlapot csatol, amelyben meg-
adja a nevét, a pályázat által érintett szakterület (iparbizton-
ság, polgári védelem és tűzvédelem) megnevezését, a pálya-
mű címét, terjedelmét, munkahelye és beosztása megneve-
zését, postai és elektronikus levelezési címét, telefonszámát.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra 
a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, 
illetve a tartalmi és formai követelményeknek más módon 
meg nem felelő pályázatok.

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulásukat 
adják ahhoz, hogy személyes adataikat a díj kuratóriuma a 
díj odaítéléséhez szükséges mértékben és ideig felhasználja. 
A díjak odaítélése után 30 napon belül a benyújtott pályáza-
tok mellékleteit a kuratórium megsemmisíti.

A pályázatok elbírálása

A pályamű prezentációját az NKE által 2014. október 1-jén 
az NKE Hungária körúti campusában szervezett tudományos 
konferencián három szekcióban kell előadni. A pályaművek 
az NKE által felkért független szakértők által a konferenciát 
megelőzően előzetesen értékelésre kerülnek. A  pályázatok 
végső értékelésére a konferencia szakértői zsűrije által kerül 
sor. A díjak odaítéléséről a zsűri javaslata alapján a „Kataszt-
rófavédelmi díj” kuratóriuma dönt. Az elbírálás eredmé-
nyéről csak a díjazottak kapnak értesítést. A lektorált pálya-
művek megjelentetéséről külön tudományos kiadványában 
(konferenciakiadványban) az NKE Katasztrófavédelmi Inté-
zet gondoskodik.

A „Katasztrófavédelmi díj” kuratóriuma

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Belügyminisz-
térium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigaz-
gatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, valamint 
a „Somos Alapítvány – a védelmi és biztonsági oktatásért és 
kutatásért” közhasznú szervezet az iparbiztonság, a polgári 
védelem és a tűzvédelem mint a katasztrófavédelem kiemel-
ten fontos területén elért hazai eredmények méltó elismeré-
sére „Katasztrófavédelmi díj” elnevezéssel díjat alapított. 
A díjat két kategóriában ítélik oda. A díj II. kategóriájában 
a díjak az iparbiztonság, a polgári védelem és a tűzvédelem 
szekcióban kerülnek odaítélésre.

A díjban részesíthetők köre

A díj a II. kategóriában annak a Magyarországon bejegyzett 
jogi személynek adományozható, amely a termőföld, az ivó-
víz, a levegő, valamint a kritikus infrastruktúra mint a hazai 
környezetbiztonság és iparbiztonság létfontosságú nemzeti 
értékeinek a megóvása érdekében kimagasló gyakorlati ered-
ményt ért el. A díjazottaknak mindhárom szekcióban a kura-
tórium oklevelet és bronzplakettet adományoz. 

Az ajánlásra jogosultak köre

A díj II. kategóriájának adományozását ajánlóként kezdemé-
nyezhetik:

– a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai,
– az állami intézmények,
– a felsőoktatási intézmények, tudományos és szakmai 

szervezetek,
– a gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek.

Az ajánlások benyújtásának módja, helye és ideje

A javaslattételre jogosult intézmények, szervezetek és testü-
letek a díj II. kategóriájának odaítélésére vonatkozó indokolt 
javaslataikat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófa-
védelmi Intézetéhez nyújthatják be (postacím: 1581 Buda-
pest, 146. Pf.: 15.).

Az ajánlások benyújtásának határideje:  
2014. szeptember 15.

Felhívás javaslattételre 
a „Katasztrófavédelmi díj” II. kategóriájának odaítélésére
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A pályázatok beadásával kapcsolatos kérdésekre dr. Dobor 
józsef tűzoltó őrnagy ad felvilágosítást (elérhetősége: dobor.
jozsef@uni-nke.hu).

A pályázattal kapcsolatos tartalmi és formai 
követelmények

Az ajánlásnak tartalmaznia kell a gyakorlati eredmény leírá-
sát (maximálisan 40 000 karakter – 20 oldal – terjedelem). 
Az ajánlást 2 (kettő) példányban kell benyújtani nyomtatott 
formában és CD-n is. 

Az eredményt a tudományos konferencián szóban és lehe-
tőleg eredetiben vagy makettben is be kell mutatni.

Az ajánló az ajánláshoz adatlapot csatol, amelyben megadja 
az ajánlott szervezet (jogi személy) nevét, a pályázat által érin-
tett szakterület (iparbiztonság, polgári védelem és tűzvédelem) 
megnevezését, a pályamű címét, az ajánló és az ajánlott szer-
vezet postai és elektronikus levelezési címét, telefonszámát.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a 
pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, il-
letve a nem javaslattételre jogosultaktól származó, valamint 
a kellően nem indokolt javaslatok.

Az ajánlók a pályázat benyújtásával hozzájárulásukat ad-
ják ahhoz, hogy személyes adataikat a díj kuratóriuma a díj 
odaítéléséhez szükséges mértékben és ideig felhasználja. 
A díjak odaítélése után 30 napon belül a benyújtott pályáza-
tok mellékleteit a kuratórium megsemmisíti.

A pályázatok elbírálása

A pályamű prezentációját az NKE által 2014. október 1-jén 
az NKE Hungária körúti campusában szervezett tudományos 
konferencián három szekcióban kell előadni. A pályaművek 
az NKE által felkért független szakértők által a konferenciát 
megelőzően előzetesen értékelésre kerülnek. A  pályázatok 
végső értékelésére a konferencia szakértői zsűrije által kerül 
sor. A díjak odaítéléséről a zsűri javaslata alapján a „Kataszt-
rófavédelmi díj” kuratóriuma dönt. Az elbírálás eredmé-
nyéről csak a díjazottak kapnak értesítést. A lektorált pálya-
művek megjelentetéséről külön tudományos kiadványában 
(konferenciakiadványban) az NKE Katasztrófavédelmi Inté-
zet gondoskodik.

A „Katasztrófavédelmi díj” kuratóriuma

Pályázati felhívás  
 

PEDAGÓGUS KUTATÓI PÁLYADÍJ 
 

2014

I. A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára – a Magyar 
Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányren-
delet alapján – nyílt jellegű pályázatot hirdet a Pedagó-
gus Kutatói Pályadíjra, középiskolában (gimnáziumban, 
szakközépiskolában) legalább öt éve (egymást követő, 
de nem feltétlenül folyamatos) foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban a 2014/2015-ös tanév első félévében ok-
tató, legalább félállásban foglalkoztatott pedagógusok 
érdemes tudományos munkásságának elismerésére. Az 
öt éves oktatói munkakörben töltött időszakkal a pályázat 
benyújtásának időpontjában kell rendelkezni.

II. Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiá-
val, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási 
eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama 
tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb 
tudományos feltárása terén. 
A pályázathoz mellékelni kell a jelen pályázati felhívás 
mellékletét képező kitöltött jelentkezési lapot, a pályázó 
szakmai önéletrajzát, valamint a középiskola igazolását a 
tanári pályán eltöltött évekről.
A pályázatot és annak mellékleteit elektronikus formá-
ban kell benyújtani az MTA Titkárság Kutatóintézeti Fő-
osztálya által működtetett ped@titkarsag.mta.hu e-mail 

címre küldött levélben. Amennyiben a pályamű nagy 
terjedelme szükségessé teszi, a pályázat beadása a Peda-
gógus Kutatói Pályadíj elektronikus felületén keresztül is 
megtörténhet, amely a következő címen érhető el: https://
www.titkarsag.mta.hu/pedagogus/. E-mail küldése ez 
esetben is javasolt.
A pályázati anyagok benyújtásának határideje 2014. 
szeptember 30.
A korábbi években Pedagógus Kutatói Pályadíjat elnyert 
díj birtokosa a Pályadíj elnyerését követő öt év eltelte 
utáni évben pályázhat ismételten.

III. Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul kitöltött pályá-
zatok számítanak formai szempontból megfelelőnek. 
Ha a pályázat formai szempontból nem felel meg a kö-
vetelményeknek, az MTA Titkársága Kutatóintézeti Fő-
osztályának vezetője hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. 
Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munka-
nap áll a pályázó rendelkezésére. 
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja 
be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, 
a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Ér-
vénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a 
pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, 
illetve a formai követelményeknek más módon meg nem 
felelő pályázatok.
A jelentkezés formai érvénytelensége esetén a pályázó a 
kiértesítésétől számított 3 munkanapon belül egy alka-
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lommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet 
az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztályánál. Az ész-
revételt e-mailben lehet benyújtani a pályázó nevének és 
a sérelmezett döntés okának megjelölésével, amelyet az 
MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztálya 5 munkana-
pon belül bírál el, és annak eredményéről 2 munkanapon 
belül értesíti az észrevétel benyújtóját. 
A pályázat elutasítása (érvénytelenség) esetén jogorvos-
latnak helye nincs.

IV. A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes 
akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd az Akadémiai 
Kutatóintézetek Tanácsának szakbizottságai rangsorol-
ják. A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére 
támaszkodva az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa ki-
alakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az 
MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.
A díjazásra 2 400 000 forint keretösszeg áll rendelke-
zésre. Évente legfeljebb 12 pályadíj kerül kiosztásra. 
A pályadíj összege személyenként bruttó 200 000 forint, 

amely egy összegben, vissza nem térítendő formában 
kerül folyósításra. 
A Pedagógus Kutatói Díj esetében az elszámolható és 
el nem számolható költségek köre a díj jellegénél fogva 
nem definiálható, a díjösszeg szabadon felhasználható, 
azzal elszámolni nem szükséges. 
A pályázók kiértesítésére elektronikus úton a döntést kö-
vető 15 munkanapon belül kerül sor.
Az okleveleket az Akadémia főtitkára ünnepélyes kere-
tek között adja át 2015. január elején, amiről az MTA 
honlapján és a sajtó útján tájékoztatja a nyilvánosságot. 
A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét az 
Akadémiai Értesítő és az MTA honlapja közli.

V. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítással az 
MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán Aros Emese 
szakreferens (tel.: 06-1-411-6279, e-mail: ped@titkarsag.
mta.hu) áll rendelkezésre.

 Németh Tamás s. k. 
 az MTA főtitkára

Pedagógus Kutatói Pályadíj 2014.

JELENTKEZÉSI LAP 
 

A Pedagógus Kutatói Pályadíj 2014. évi pályázati felhívásához

A pályázó adatai:

Név: 

Születési dátum:

jelenlegi munkahely:

Értesítési cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Beosztás:

Tudományos fokozat:

A pályamű címe:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Kelt:

  ................................................. ,  ................  év  .................................. hó   ...........  napján.



2014. május 30. AKADÉMIAI ÉrTESíTő 77

FOGADÓÓRA

Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára minden hétfőn 15.30–17.00 óra között – előzetes bejelentkezés alap-
ján (tel.: 269-0114) – fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.
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