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cSÁSZI LAJOS
 „A mindennapi élet tabloidizációja a populáris médiá-

ban”	című	munkája	alapján,

HOrVÁTH ErZSÉBET
	 „réteges	 szerkezetű	 anyagok	 és	 vegyesoxid	 bevonatok	

vizsgálata	 rezgési	 spektroszkópiai	 módszerekkel”	 című	
munkája alapján,

KEMÉNYFI rÓBErT
 „A nemzeti tér építésének lokális útjai, mitikus képzetei és 

térképi	megjelenítésének	formái”	című	munkája	alapján,

MIHÁLY JÓZSEF
 „A szöveti polaritás és egy új aktin sejtváz szabályozó fe-

hérje	vizsgálata	drosophila	melanogasterben”	című	mun-
kája alapján,

SOLYMOSI JÓZSEF
 „Geometriai problémák az additív kombinatorika terüle-

tén”	című	munkája	alapján,

STANDEISKY ÉVA
	 „A	szabadság	megtapasztalása	ötvenhatban”	című	mun-

kája alapján,

SZAMuELY TAMÁS
 „1-MOTIVES AND ALBANESE MAPS IN ArITH-

MeTiC	GeOMeTrY”	című	munkája	alapján,

SZErB LÁSZLÓ
 „Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások 

mérése	 és	 a	 Globális	 Vállalkozói	 és	 Fejlődési	 index”	
című	munkája	alapján,

VÓKÓ GYÖrGY
	 „Bűnelkövetők	 jogkorlátozása	 jogállamban”	című	mun-

kája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.

T Á J É K O Z T A T Ó 
a	Magyar	Tudományos	Akadémia	doktora	cím	odaítéléséről

KöZlemÉnyeK

T Á J É K O Z T A T Ó

Akadémiai Ifjúsági Díjat elnyert pályázókról

A humán- és társadalomtudományok területén:

Adorjáni Zsolt (MTA–Eötvös Loránd Tudományegyetem–
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ókortudományi Ku-
tatócsoport)

 Szem és tekintet Pindaros költészetében

Földváryné Kiss Réka (MTA Bölcsészettudományi Kutató-
központ Néprajztudományi Intézet)

 Egyház és közösség a kora újkorban – A Küküllői Re-
formátus egyházmegye 17–18. századi iratainak tük-
rében

Tóth Gergely (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Történettudományi Intézet)

 Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae…” című művé-
nek keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése

A matematika és természettudományok területén

Derekas Aliz (MTA csillagászati és Földtudományi Kutató-
központ Konkoly Thege Miklós csillagászati Intézet)

 egy hierarchikus hármas csillagrendszer felfedezése 
a Kepler űrtávcsővel

Kiss Gábor Gyula (MTA Atommagkutató Intézet)
 magreakciók kísérleti vizsgálata és a ritka, proton-

gazdag magok keletkezése

Kováts Éva (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárd-
test-fizikai és Optikai Intézet)

 Fullerén-kubán rotor-sztator rendszerek előállítása és 
vizsgálata

Maróti Attila (MTA rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)
 Véges csoportok és reprezentációik
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Miskolczy Zsombor Balázs (MTA Természettudományi Ku-
tatóközpont)

 Ionfolyadékok aggregációja és szupramolekuláris 
komplexképzése makrociklusos vegyületekkel

Takács Dénes	(MTA–Budapesti	Műszaki	és	Gazdaságtudo-
mányi	egyetem	Gépek	és	Járművek	dinamikája	kutató-
csoport)

 Járművek oldalirányú öngerjesztett rezgései

Az élettudományok területén

Gyuranecz Miklós (MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
Állatorvos-tudományi Intézet)

 A tularaemia ökológiájának vizsgálata és a Francisella 
tularensis törzsek összehasonlító elemzése

Hegedüs Csilla (MTA–Semmelweis Egyetem Membránbio-
lógiai Kutatócsoport)

 multidrog rezisztenciát okozó transzporterek drog-
kölcsönhatásainak és antitest kötésének vizsgálata

Mátyás Ferenc (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
 Szenzoros kéreg közvetlen szerepe a mozgás irányítá-

sában

Mészáros Bálint (MTA Természettudományi Kutatóközpont 
Enzimológiai Intézet)

 Rendezetlen fehérjék kötőhelyeinek vizsgálata

Szappanos Balázs (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
Biokémiai Intézet)

 Génkölcsönhatások integrált vizsgálata az élesztő 
anyagcserehálózatában

című	pályamunkájukkal	

Akadémiai Ifjúsági Díjat nyertek el.

A	díjakat	az	Akadémia	főtitkára	március	5-én	ünnepélyes	fo-
gadáson adta át a díjazottaknak.

PÁlyÁZATI FelHÍVÁSOK

IFJÚSÁGI NEMZETKÖZI KONFERENCIA PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – TAVASZI FOrDuLÓ
fiatal magyar kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására

 I. A támogatás célja
 A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: 

MTA) a magyar szellemi élet fejlesztése, a tudomá-
nyos	 ku	ta	tó	munka	 elősegítése	 érdekében	 tett	 közér-
dekű	felajánlás	alapján	és	saját	forrásból	ifjúsági	Nem-
zetközi Konferencia Pályázatot alapított. 

 A Magyar Tudományos Akadémia – a Magyar Tudo-
mányos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 
(MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló tör-
vény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet alapján – 2012. július 1-jétől december 
31-ig terjedő időtartamra pályázatot hirdet fiatal ku-
tatók külföldi tudományos rendezvényen (konferen-
cián, szimpóziumon) való aktív részvételének támo-
gatására.

 Az MTA az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat 
(INKP) kiírásával azoknak a fiatal kutatóknak kívánja 
a nemzetközi tudományos konferenciákon való rész-
vételét	 támogatni,	 akik	 jelentős	 tudományos	 eredmé-
nyeket értek el, és az MTA irányítása alatt álló intéz-
ményekben dolgoznak.

 II. Támogatásra jogosultak köre
 Pályázatot nyújthatnak be az mTA irányítása alatt 

álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóin-
tézetek és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája 
(továbbiakban: intézmény) alkalmazásában álló, tu-
dományos munkakörben foglalkoztatott magyar 
állampolgárságú, 35 év alatti kutatók, akik külföldi 
tudományos rendezvényen aktívan (szóbeli vagy posz-
ter	elő	adás	sal)	részt	kívánnak	venni.	

 A doktori fokozattal (PhD, DLA, tudomány kandidá-
tusa)	rendelkező	kutatók	a	doktori	fokozat	megszerzé-
sétől	számított	10	éven	belül	nyújthatják	be	pályázatu-
kat.	A	korhatár	a	10	éven	aluli	gyermeke(ke)t	nevelő	
kutatónők	esetében	2	évvel	meghosszabbodik.

 III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai
 Nem részesülhet támogatásban az, aki

a) támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan,	hamis	vagy	megtévesztő	adatot	szolgálta-
tott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

b)	a	 támogatási	 szerződés	megkötésének	 feltételeként	
a jelen pályázati kiírásban meghatározott nyilatko-
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zatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem 
nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

c) az MTA által korábban azonos célra biztosított tá-
mogatás felhasználásával még nem számolt el.

 IV. A pályázaton igényelhető támogatás formája és 
mértéke

	 A	pályázat	nyílt	jellegű,	a	vissza	nem	térítendő	támo-
gatás folyósítására utólagos elszámolás melletti egy-
összegű	előfinanszírozás	formájában	kerül	sor.

 A teljes pályázati keretösszeg 2012. évben 2 500 000 Ft. 
	 A	 maximális	 támogatás	 európán	 belüli	 rendezvény	

esetén	bruttó	300 000	Ft,	más	kontinensen	megtartott	
program	esetén	bruttó	500 000	Ft.

 V. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje 
	 A	 kutató	 és	 az	 őt	 foglalkoztató	 intézmény	 vezetője	

által aláírt pályázati anyagokat 1  eredeti, papír-
alapú és 1 elektronikus példányban, 2012. április 
15-ig kell postára adni, illetve e-mailben elküldeni.

 Az eredeti példányt az mTA Titkárság nemzetközi 
Kapcsolatok Főosztályának	kell	címezni	(1051	Buda-
pest,	Nádor	u.	7.,	postacím:	1245	Budapest,	Pf.	1000.).

	 Az	 elektronikus	 példányt	 (pályázati	 űrlap	 Ms	Word	
dokumentum formában, illetve az aláírt dokumentum 
szkennelt másolatát pdf formátumban) az inkp2012@
titkarsag.mta.hu e-mail címre kell továbbítani.

 A pályázathoz kapcsolódóan benyújtandó doku-
mentumok:
a)	pályázati	űrlap	(Pályázati	űrlap),
b)	rövid,	maximum	2	oldalas	szakmai-tudományos	ön-

életrajz (1. számú melléklet),
c) a rendezvényre szóló meghívó másolata (2. számú 

melléklet), 
d)	amennyiben	a	 tervezett	 előadást	már	elfogadták,	 a	

visszaigazolás másolata (3. számú melléklet),
e)	 10	éven	aluli	gyermek(ek)et	nevelő	kutatónők	eseté-

ben a 10 éves kor alatti gyermek(ek) születési anya-
könyvi kivonatának másolata(i) (4. számú melléklet).

 VI. A pályázat érvényessége
 A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pá-

lyázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, vala-
mennyi	szükséges	dokumentum	aláírva,	az	előírt	tarta-
lommal	 határidőre	 beérkezett,	 és	 a	 pályázóval	 szem-
ben nem áll fenn kizáró ok.

 Ha a pályázat nem felel meg a követelményeknek, az 
MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztá-
lyának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályá-
zót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az 
értesítés	 kézhezvételét	 követő	 5	 munkanap	 áll	 a	 pá-
lyázó rendelkezésére.

 Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja 
be,	vagy	a	hiányosságokat	határidőn	belül	nem	pótolja,	
a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül.

	 érvénytelennek	 minősülnek	 és	 nem	 kerülnek	 elbírá-
lásra	 a	 pályázati	 felhívásban	megjelölt	 határidő	 után	
benyújtott, illetve a formai követelményeknek más 
módon	meg	nem	felelő	pályázatok.

 VII. A pályázat elbírálása, a támogatói döntés
 A pályázatok szakmai bírálat alapján kerülnek értéke-

lésre és rangsorolásra. A pályázati támogatás odaítélé-
séről	 az	 ifjúsági	 Nemzetközi	 konferencia	 Pályázat	
Kuratóriuma 2012. év májusában dönt. A pályázók a 
döntést	követő	10	munkanapon	belül	elektronikus	 le-
vélben	kapnak	tájékoztatást	a	döntésről.

 Nem támogatható az a pályázat, 
a) amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás 

módja	 vagy	 eredménye	 bűncselekménynek	 vagy	
bűncselekmény	 elkövetésére	 való	 felhívásnak	 mi-
nősül;

b)	alapvető	emberi	vagy	alkotmányos	jogot	sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbsé-

gek, valamint más nemzetek méltóságának és a tár-
sadalom	más	alapvető	érdekeinek	sérelmével	jár,	így	
különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a 
kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

 VIII. A támogatás folyósítása, beszámolás
	 A	sikeres	pályázatot	követően	az	MTA	a	kutatót	fog-

lalkoztató	intézménnyel	köt	támogatási	szerződést.	Az	
elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátására a 
kutatót foglalkoztató intézményen keresztül kerül sor.

 A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett 
összeg – a vonatkozó külön jogszabályok szerint – a 
visszafizetés	 okától	 függően	 részben	 vagy	 egészben	
visszafizetendő.	 A	 visszafizetés	 ütemezését	 külön	
megállapodás rögzíti.

 A támogatást elnyert pályázó a rendezvény után egy 
hónapon belül köteles – számlákkal is alátámasztott 
– pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni és azt át-
adni	az	őt	foglalkoztató	intézménynek.	

 Költségként elszámolhatók a külföldön rendezett tudo-
mányos rendezvényen való részvétel költségei: útikölt-
ség, biztosítás, szállás, részvételi (regisztrációs) díj, ví-
zumdíj,	külföldi	tömegközlekedés,	repülőtéri	transzfer.

 Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázó-
val	kötendő	támogatási	szerződés	tartalmazza

 IX. Jogorvoslat
	 A	pályázat	eredményéről	szóló	döntés	ellen	jogorvos-

latnak helye nincs. 
 A pályázó az MTA elnökénél kifogást nyújthat be, ha a 

pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, 
a	 támogatási	 szerződés	megkötésére,	 a	 támogatás	 fo-
lyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véle-
ménye	szerint	jogszabálysértő	vagy	jelen	pályázati	fel-
hívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtá-
sára a pályázati kiírásban a kifogásolt intézkedéshez 
vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határ-
időn	belül	írásban	van	lehetőség.	

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az MTA 
Titkárság	Nemzetközi	kapcsolatok	Főosztályán	Hillier	Már-
ton szakreferens (tel.: 411 62 37 e-mail: inkp2012@titkarsag.
mta.hu) áll rendelkezésre.
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Beérkezett: ......................   Iktatószám: ......................

Pályázati űrlap
Ifjúsági nemzetközi Konferencia Pályázat

Pályázó adatai

Általános adatok

Fokozat: Név/korábbi név (születési név):

Születési hely: Végzettség:

születési	idő: Állampolgárság:

Lakcím:

Telefon: E-mail:

munkahely

Intézmény (kutatóközpont/kutatóintézet/kutatócsoport) neve:

Intézmény (kutatóközpont/kutatóintézet/kutatócsoport) címe:

Telefon: Fax:

E-mail:

Munkakör megnevezése:

Tudományos fokozat: (megszerzés éve) Tudományterület:

Legfontosabb publikációk jegyzéke (MTA MTMT nyilvántartása szerinti bontásban: http://www.mtmt.hu )

01)

02)

03)

04)

05)

MAGYAr TuDOMÁNYOS AKADÉMIA
NeMZeTkÖZi	kAPCsOLATOk	FőOsZTÁLYA	
1051	BUdAPesT,	NÁdOr	U.	7.
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A pályázott tudományos rendezvény

A rendezvény ismertetése

cím:

Forma: (pl. konferencia, szimpózium, workshop)

Helyszín:

időpont:

A	rendezvény	rövid	bemutatása	(maximum	500	karakter	szóköz	nélkül):

Bejelentett	előadás	címe:	szóbeli,	poszter,	panel	(a	megfelelő	aláhúzandó)

Az	előadás	rövid	összefoglalása	(maximum	350	szó):

A	rendezvényen	való	részvétel	jelentősége:
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A részvétel költségei

Összes költség (Ft) Igényelt támogatás (Ft)

részvételi díj

utazás

Biztosítás

Vízum

Szállás

Egyéb

öSSZeSen:

Részesült-e az utóbbi 3 évben akadémiai támogatásban nemzetközi rendezvényen való részvételre?

rendezvény megnevezése: Helyszíne, dátuma (év):

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a pályázati eljárásban részt vevők pályázati anyagomat teljes egészében meg is mer-
hetik.

Dátum Pályázó aláírása

A kutató pályázatát támogatom.

Dátum intézmény/kutatócsoport	vezetőjének	aláírása

P.H.

A kutató közalkalmazotti jogviszonyban áll.

Dátum Cégszerű	aláírás

mellékletek:
– rövid,	maximum	2	oldalas	szakmai-tudományos	önéletrajz	(1.	számú	melléklet)
– a rendezvényre szóló meghívó másolata (2. számú melléklet)
– a	tervezett	előadás	elfogadásáról	visszaigazolás	másolata	(3.	számú	melléklet)
– a	10	éves	kor	alatti	gyermek	születési	anyakönyvi	kivonatának	másolata	(4.	számú	melléklet)
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FOGADÓÓRA

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

A magyar Tudományos Akadémia
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk egy százalékát 

az MTA-nak felajánlották.

kérjük	idén	is	azok	támogatását,	akik	a	magyar	tudomány	és	azon	keresztül	a	társadalom	és	az	ország	jövőjének	hasznára,	
a fiatal kutatók kutatási feltételeinek hozzájárulására kívánják fordítani adójuk egy százalékát.

Adószám: 15313377-1-41

FelHÍVÁS

AZ MTA SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR-DÍJ ÉS ÖSZTÖNDÍJ 
ALAPÍTVÁNYÁNAK KURATÓRIUMA 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
Szádeczky-Kardoss elemér-díjra

A	díj	elsősorban	már	publikált	tudományos	munkák	elis-
merésére szolgál. 

A díjra a földtudományok területén tevékenykedő 40 év 
alatti oktatók	és	kutatók	pályázhatnak,	5	évnél	nem	régebbi	
magyar vagy angol nyelven publikált könyvvel, könyvrész-
lettel,	cikkel,	szabadalommal	vagy	műszerleírással.	

(A pályázatra PhD-értekezés nem nyújtható be.)

A díjak összege tanulmányok esetén 20000 Ft és 60000 Ft	
között lehet. 

A kuratórium állásfoglalása értelmében egy személy csak 
két alkalommal részesülhet díjazásban.

A	pályázatot	az	MTA	Földtudományok	Osztályára	(1051	
Budapest, Nádor u. 7.) 2012. június 15-ig lehet benyújta-
ni, amelyhez csatolni kell a pályázó tudományos önéletraj-
zát	(születési	év,	lakáscím,	elérhetőség:	telefonszám,	e-mail	

cím feltüntetésével) és a pályázatra benyújtott munkát (mun-
kákat) egy nyomtatott példányban.

A pályázati anyagot kérjük a fold@office.mta.hu címre 
elektronikus formában is megküldeni.
Társszerzős	tanulmányok	esetében	társszerzői	nyilatkozat	

is szükséges (a pályázó saját eredményének %-ban feltünte-
tett arányával).

A benyújtott pályázatokat a kuratórium 2012. szeptember 
7-ig bírálja el.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre az mTA Földtudo-
mányok Osztályának szeptemberi osztályülésén kerül sor.

Vörös Attila s.k., 
az MTA rendes tagja,

a kuratórium elnöke



AkAdéMiAi	érTesíTő,	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	hivatalos	lapja
szerkeszti:	az	MTA	Titkárság	Jogi	és	igazgatási	Főosztálya

1051	Budapest,	Nádor	u.	7.
Felelős	szerkesztő:	dr.	Csikós	Boglárka

A	kiadásért	felelős	az	Akadémiai	kiadó	Zrt.	igazgatója
Budapest, 2012. Nyomdai táskaszám: 6042

A nyomdai munkálatokat az Akadémiai Nyomda Kft. végezte
szerkesztő:	Pók	Andrea,	Prepress	Manager	–	Termékmenedzser:	egri	róbert

Megjelent:	1,5	(A/5)	ív	terjedelemben	–	HU	issN	0865-9303

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

és	faxon	(303-3440).	További	információ:	06	80/444-444.
előfizetési	díj	egy	évre	7310	Ft	áfával.	–	Példányszámonkénti	ára:	610	Ft	áfával.



A

Akadémiai Ifjúsági Díjat elnyert pályázókról 3 (60)
Akadémiai	kitüntetések	a	2011.	évi	májusi	rendes	közgyűlé-

sen	5	(85)
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
- - - 2011 február 28-i ülésének határozatai 4 (69)
-	-	-	2011	április	11-i		 ülésének	határozatai	 5	(91)
- - - 2011. május 30-i  ülésének határozatai 7 (166)
- - - 2011. június 27-i  ülésének határozatai 8 (174)
- - - 2011. szeptember 26-i  ülésének határozatai 11 (210)
- - - 2011. október 27-i  ülésének határozatai 12 (217)

Alapító okiratok módosításának közzététele 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet alapító okiratá-

nak	módosítása	5	(96)
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet alapító okirata 

(a	módosításokkal	egységes	szerkezetben)	5	(99)	
MTA Nyelvtudományi Intézet alapító okiratának módo-

sítása	5	(102)
MTA Nyelvtudományi Intézet alapító okirata (a módosí-

tásokkal	egységes	szerkezetben	5	(104)
MTA Szociológiai Kutatóintézet alapító okiratának mó-

dosítása	5	(107)
MTA Szociológiai Kutatóintézet alapító okirata (a módo-

sításokkal	egységes	szerkezetben)	5	(110)
MTA Zenetudományi Intézet alapító okiratának módosí-

tása	5	(113)
MTA Zenetudományi Intézet alapító okirata (a módosítá-

sokkal	egységes	szerkezetben)	5	(116)
A	széchenyi	irodalmi	és	Művészeti	Akadémia	Titkársága	

alapító okiratának módosítása 9 (186)
A	széchenyi	irodalmi	és	Művészeti	Akadémia	Titkársága	

alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezet-
ben) 9 (187) 

B

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok záró kutatói jelentései-
nek	2010.	évi	értékeléséről	8	(175)

D

Doktori Szabályzat módosítása 12 (288)
Doktori Szabályzat egységes szerkezetben 12 (298)

e

elnöki határozatok
1/2011. (I. 26.) sz. határozat a Magyar Tudományos Akadé-

mia	 lakáscélú	 támogatásának	 rendjéről	 szóló	 1/2010.	
(i. 11.)	számú	elnöki	határozat	módosításáról	2	(6)

 a Magyar Tudományos Akadémia lakáscélú támogatásá-
nak	 rendjéről	 szóló	 1/2010.	 (i	 11.)	 sz.	 elnöki	 határozat	
egységes szerkezetben 2 (7)

2/2011.(I. 30.) számú határozat a Magyar Tudományos Aka-
démia	 Titkársága	 szervezeti	 és	 működési	 szabályzata	
módosításának	közzétételéről	2	(14)

 a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Szervezeti 
és	működési	szabályzata	egységes	szerkezetben	2	(19)

12/2011. (V. 4.) számú határozat a Magyar Tudományos 
Aka dé mián adományozható „Akadémiai Ifjúsági Díj” 
oda	íté	lé	sé	ről	5	(80)

13/2011. (V. 4.) számú határozat „Pedagógus Kutatói Pálya-
díj”	odaítéléséről	5	(81)

15/2011.	 (Vi.	 1.)	 számú	 határozata	 Magyar	 Tudományos	
Akadémia	Titkársága	szervezeti	és	működési	szabályza-
tának	közzétételéről	6	(124)

16/2011. (VII. 1.) számú határozat a kutató professzor emeritus 
cím	odaítélésének	és	viselésének	rendjéről	7	(164)

17/2011. (VII. 1.) számú határozat a Magyar Tudományos 
Akadémia központi épületeiben tartandó rendezvények-
kel	összefüggő	teremhasználat	rendjéről	8	(172)

21/2011. (IX. 19.) számú határozat a Magyar Tudományos 
Akadémia	köztestületi	költségvetési	szerveinek	vezetői-
vel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásának szabá-
lyozásáról szóló 3/2009. (X. 30.) számú határozat módo-
sításáról 10 (194)

 a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségve-
tési	szerveinek	vezetőivel	kapcsolatos	munkáltatói	jogok	
gyakorlásának szabályozásáról szóló rendelkezés elnöki 

Tárgy- és számmutató
az

Akadémiai Értesítő
2011. évi lX. évfolyamához

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ*

*	Az	egyes	tételek	végén	az	értesítő	száma	áll,	majd	ezt	követően	zárójelben	az	oldalszám.
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határozat formájában közzétételéről (egységes szerkezet-
ben)	10	(195)

22/2011. (IX. 21.) számú határozat a Szíly Kálmán-díj alapí-
tásának	 és	 odaítélésének	 rendjéről	 szóló	 23/2010.	 (iX.	
20.) számú elnöki határozat módosításáról 10 (198)

 a Szíly Kálmán-díj alapításáról és odaítélésének rendjé-
ről	(egységes	szerkezetben)	10	(199)

elnökségi határozatok
2010.	november	30-án	 megtartott	üléséről	 2	(48)
-	-	-	-	 december	14-én	 megtartott	üléséről	 2	(49)
2011.	január	25-én	 megtartott	üléséről	 3	(58)
-	-	-	-	 február	22-én	 megtartott	üléséről	 5	(88)
-	-	-	-	 március	22-én	 megtartott	üléséről	 5	(89)
-	-	-	-	 május	31-én	 megtartott	üléséről	 6	(158)
-	-	-	-	 június	28-án	 megtartott	üléséről	 9	(185)
-	-	-	-	 szeptember	27-én	 megtartott	üléséről	 11	(210)
-	-	-	-	 október	25-én	 megtartott	üléséről	 12	(216)
-	-	-	-	 november	15-én	 megtartott	üléséről	 12	(217)

F

Felhívás a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására 1 (4)
–	 a	személyi	jövedelemadó	1	%-ának	felajánlására	2	(54)
– a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására 3 (63)
– a személyi jövedelemadónak a Magyar Tudományos 

Akadémia részére felajánlott 1 %-ának felhasználásáról 
12 (311)

H

Helyesbítés 11 (213)

K
Kitüntetések: 

–	 nemzeti	ünnepünk,	március	15-e	alkalmából	4	(66)
–	 a	2011.	évi	májusi	rendes	közgyűlésen	5	(85)
– augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe alkal-

mából 9 (184)
–	 a	Magyar	Tudomány	Ünnepe	alkalmából	11	(208)
–	 a	 Magyar	 Tudomány	 Ünnepének	 ünnepségsorozatához	

kapcsolódóan 12 (216)
Közlemény a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok záró ku-

tatói	jelentéseinek	2010.	évi	értékeléséről	8	(175)
közlemény	rendkívüli	Főtitkári	elismerés	adományozásáról	

3	(59)
közlemény	 az	 „isabel	 és	 Alfred	 Bader	 Művészettörténeti	

kutatási	Támogatás”	pályázati	nyerteseiről	4	(71)
– Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjakról 

7 (168)

m

Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának módosí-
tása 12 (221)

-	-	Ügyrendjének	módosítása	12	(241)

Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és 
Ügyrendje	egységes	szerkezetben	12	(249)

Magyar	Tudományos	Akadémia	2011.	május	2-3-ai	közgyű-
lésének	határozatai	5	(92)

-	-	-	2011.	december	5-ei	közgyűlésének	határozatai	12	(219)
- - - Doktori Szabályzatának módosítása 12 (288)
- - - Doktori Szabályzata egységes szerkezetben 12 (298)
magyar Tudományos Akadémia elnökének határozatai
1/2011. (I. 26.) sz. határozat a Magyar Tudományos Akadé-

mia	lakáscélú	támogatásának	rendjéről	szóló	1/2010.	(i.	
11.) számú elnöki határozat módosításáról 2 (6)

 a Magyar Tudományos Akadémia lakáscélú támogatásá-
nak	 rendjéről	 szóló	 1/2010.	 (i	 11.)	 sz.	 elnöki	 határozat	
egységes szerkezetben 2 (7)

2/2011. (I. 30.) számú határozat a Magyar Tudományos Aka-
démia	 Titkársága	 szervezeti	 és	 működési	 szabályzata	
módosításának	közzétételéről	2	(14)

 a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Szervezeti 
és	működési	szabályzata	egységes	szerkezetben	2	(19)

12/2011. (V. 4.) számú határozat a Magyar Tudományos 
Akadémián adományozható „Akadémiai Ifjúsági Díj” 
odaítéléséről	5	(80)

13/2011. (V. 4.) számú határozat „Pedagógus Kutatói Pálya-
díj”	odaítéléséről	5	(81)

15/2011.	 (Vi.	 1.)	 számú	 határozat	 a	 Magyar	 Tudományos	
Akadémia	Titkársága	szervezeti	és	működési	szabályza-
tának	közzétételéről	6	(124)

16/2011. (VII. 1.) számú határozat a kutató professzor emeritus 
cím	odaítélésének	és	viselésének	rendjéről	7 (164)

17/2011. (VII. 1.) számú határozat a Magyar Tudományos 
Akadémia központi épületeiben tartandó rendezvények-
kel	összefüggő	teremhasználat	rendjéről	8	(172)

21/2011. (IX. 19.) számú határozat a Magyar Tudományos 
Akadémia	köztestületi	költségvetési	szerveinek	vezetői-
vel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásának szabá-
lyozásáról szóló 3/2009. (X. 30.) határozat módosításáról 
10 (194)

 a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségve-
tési	szerveinek	vezetőivel	kapcsolatos	munkáltatói	jogok	
gyakorlásának szabályozásáról szóló rendelkezés elnöki 
határozat formájában közzétételéről (egységes szerkezet-
ben)	10	(195)

22/2011. (IX. 21.) számú határozat a Szíly Kálmán-díj alapí-
tásának	 és	 odaítélésének	 rendjéről	 szóló	 23/2010.	 (iX.	
20.) számú elnöki határozat módosításáról 10 (198)

 a Szíly Kálmán-díj alapításáról és odaítélésének rendjé-
ről	(egységes	szerkezetben)	10	(199)

magyar Tudományos Akadémia elnökségének 
 határozatai

2010.	november	30-án	 megtartott	üléséről	 2	(48)
-	-	-	-	 december	14-én	 megtartott	üléséről	 2	(49)
2011.	január	25-én	 megtartott	üléséről	 3	(58)
-	-	-	-		február	22-én	 megtartott	üléséről	 5	(88)
-	-	-	-	 március	22-én	 megtartott	üléséről	 5	(89)
-	-	-	-	 május	31-én	 megtartott	üléséről	 6	(158)
-	-	-	-	 június	28-án	 megtartott	üléséről	 9	(185)
-	-	-	-	 szeptember	27-én	 megtartott	üléséről	 11	(210)
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-	-	-	-	 október	25-én	 megtartott	üléséről	 12	(216)
-	-	-	-	 november	15-én	 megtartott	üléséről	 12	(217)

Magyar Tudományos Akadémia Vezetői Kollégiumának 
ha tá rozatai

2011.	január	25-ei	 ülésének	határozatai	 2	(47)
-	-	-	-	 február	8-ai	 ülésének	határozatai	 3	(59)
- - - - március 8-ai ülésének határozatai 4 (70)
-	-	-	-	 április	5-ei	 ülésének	határozatai	 5	(90)
- - - - május 31-ei ülésének határozatai 6 (124)
- - - - június 14-ei ülésének határozatai 8 (172) 
- - - - szeptember 13-ai ülésének határozatai 10 (200) 
- - - - október 11-ei ülésének határozatai 11 (209)
- - - - november 8-ai ülésének határozatai 12 (218)

P

Pályázatok:
Pályázati	felhívás	Bolyai	János	kutatási	ösztöndíjra	2	(52)	
-	-	 főigazgatói	(magasabb	vezetői)	beosztás	ellátására	8 (176)
-	-	 gazdasági	vezetői	(magasabb	vezető)	beosztásának	ellá-

tására 1 (2)
-	-	 igazgatói	(magasabb	vezetői)	beosztás	ellátására	2	(51)
-	-	 igazgatói	(magasabb	vezetői)	beosztás	ellátására	6	(158)
-	-	 igazgatói	(magasabb	vezetői)	beosztás	ellátására	8	(177)
-	-	 „Hevessy	György-díj	a	Nukleáris	Biztonságért”	i.	felnőtt	

kategória odaítélésére 8 (179)
-  „Hevessy György-díj a Nukleáris Biztonságért” II. PhD 

kategória elnyerésére 8 (180)
- - Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázatra 10 (201)
- - MOL Tudományos Díjra 3 (62)
-	-	 MTA-isabel	és	Alfred	Bader	Művészettörténeti	kutatási	

támogatás”	elnyerésére	2011-ben	5	(119)
-	-	 Oláh	György-díj	elnyerésére	5	(122)
- - Pedagógus Kutatói Pályadíjra 6 (160)
- - Zsigmond Diabetes Alapítvány keretében a cukorbeteg-

ség	kutatásának	támogatására	2	(53)

R

rendkívüli	Főtitkári	elismerés	adományozásáról	3	(59)

SZ

Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása 1 (4)
-	-	 1	%-ának	felajánlása	2	(54)
– jövedelemadónak a Magyar Tudományos Akadémia ré-

szére	felajánlott	1	%-ának	felhasználásáról	12	(507)

T

Tájékoztató az Akadémiai Ifjúsági Díjat elnyert pályázókról 
3 (60)

– a 2011. évi Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat el-
bírálásáról 3 (61)

– a 2012. évi Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat el-
bírálásáról 12 (311)

– a 2011. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pá-
lyázatairól 9 (189) 

– a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím 
- - - - - - - adományozásáról  1 (2)
-	-	-	-	-	-	-	adományozásáról		 2	(50)
- - - - - - - adományozásáról  3 (60)
- - - - - - - adományozásáról  4 (70)
-	-	-	-	-	-	-	adományozásáról		 5	(119)
-	-	-	-	-	-	-	adományozásáról		 6	(158)
- - - - - - - adományozásáról  7 (167)
- - - - - - - adományozásáról  10 (201)
- - - - - - - adományozásáról  11 (212)

V

Vezetői Kollégium 
2011.	január	25-ei	ülésének	határozatai	 2	(47)
-	-	-	-	 február	8-ai	ülésének	határozatai	 3	(59)
- - - - március 8-ai ülésének határozatai 4 (70)
-	-	-	-	 április	5-ei	ülésének	határozatai	 5	(90)
- - - -  május 31-ei ülésének határozatai 6 (124)
- - - -  június 14-ei ülésének határozatai 8 (172)
- - - -  szeptember 13-ai ülésének határozatai 10 (200)
- - - -  október 11-ei ülésének határozatai 11 (209)
- - - -  november 8-ai ülésének határozatai 12 (218)
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SZÁmmUTATÓ

Törvények, kormányrendeletek és határozatok,
egyéb hivatalos közlemények

Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának határozatai

AKT 1/1/2011. (II. 28.)  – 7/1/2011. (II. 28.)  sz határozat 
4	 (69)

AKT 1/2/2011. (IV. 11.) – 7/2/2011. (IV. 11.) sz határozat 
5 (91)

AkT	1/3/2011.	(V.	30.)	 –		5/3/2011.	(V.	30.)	 sz	 határozat	
7 (166)

AKT 1/4/2011. (VI. 27.) – 3/4/2011. (VI. 27.) sz. határozat 
8 (174)

AkT	1/5/2011.	(iX.	26.)	–	2/5/2011.	(iX.	26.)	 sz.	 határozat	
11 (210)

AKT 1/6/2011. ( X. 27.) – 9/6/2011. (X. 27.)  sz. határozat 
12 (217-218)

magyar Tudományos Akadémia elnökének határozatai
 1/2011. (I. 26.) MTA elnökének határozata 2 (6)
 2/2011. (I. 30.) MTA elnökének határozata 2 (14)
12/2011.	(V.	4.)	 MTA	elnökének	határozata	 5	(80)
13/2011.	(V.	4.)		 MTA	elnökének	határozata	 5	(81)
15/2011.	(Vi.	1.)	 MTA	elnökének	határozata	 6	(124)
16/2011. (VII. 1.) MTA elnökének határozata 7 (164)
17/2011. (VII. 1. MTA elnökének határozata 8 (172)
21/2011. (IX.19.) MTA elnökének határozata 10 (194)
22/2011. (IX. 21.) MTA elnökének határozata 10 (198)

magyar Tudományos Akadémia elnökségének 
 határozatai

55/2010.	(Xi.	30.)	 –	 61/2010.	(Xi.	30.)	 sz.	 elnökségi	 hatá-
rozat 2 (48)

62/2010. (XII. 14.) – 67/2010. (XII. 14.) sz. elnökségi hatá-
rozat 2 (49)

	 1/2011.	(i.	25.)	 –	 8/2011.	(i.	25.)	 sz.	 elnökségi	 hatá-
rozat	3	(58)

	 9/2011.	(ii.	22.)	 –	 15/2011.	(ii.	22.)	 sz.	 elnökségi	 hatá-
rozat	5 (88)

16/2011. (III.22.) – 21/2011. (III. 22.) sz. elnökségi hatá-
rozat	5	(89)

35/2011.	(V.	31.)		 	 	 sz.	 elnökségi	 hatá-
rozat	6	(158)

36/2011. (VI. 28.) – 39/2011. (VI. 28.) sz. elnökségi hatá-
rozat	9	(185)

40/2011. (IX. 27.)  – 46/2011. (IX. 27.)  sz. elnökségi hatá-
rozat 11 (210)

47/2011.	(X.	25.)	 –	 52/2011.	(X.	25.)	 sz.	 elnökségi	 hatá-
rozat 12 (216)

53/2011.	(Xi.15.)	 –	 58/2011.	 (Xi.	15.)	 sz.	elnökségi	hatá-
rozat 12 (217) 

Magyar Tudományos Akadémia Vezetői Kollégiumának 
határozatai

	 1/2011.	(i.	25.)	 –	 8/2011.	(i.	25.)	 sz.	 Vk	 határozat	
2 (47)

 9/2011. (II. 8.) – 12/2011. (II. 8.) sz. VK határozat 
3 (59)

14/2011. (III. 8.)  – 17/2011. (III. 8.) sz. VK határozat 
4 (70)

18/2011.	(iV.	5.)	 –	 28/2011.	(iV.	5.)		 sz.	 Vk	 határozat	
5 (90)

 9/2011. (V. 31.)   sz. VK határozat 
6 (124)

30/2011 (VI. 14.) – 31/2011. (VI. 14.) sz. VK határozat 
8 (172)

32/2011. (IX. 13.) – 37/2011. (IX. 13.)  sz. VK határozat 
10 (200)

38/2011. (X. 11.) – 41/2011. (X. 11.)  sz. VK határozat 
11 (209)

42/2011. (XI. 8.) – 47/2011. (XI. 8.) sz. VK határozat 
12 (218)

Magyar Tudományos Akadémia 181. Közgyűlése által 
 elfogadott határozatok

Az Akadémikusok Gyűlésének határozatai
	 1/2011.	 (V.	 2.)	 –	 5/2011.	 (V.	 2.)	 sz.	 közgyűlési	 határozat	

5	 (92)

A Teljes Közgyűlés határozatai
	 6/2011.	 (V.	3.)	–	45/2011.	 (V	3.)	sz.	közgyűlési	határozat	

5 (92-95)

Magyar Tudományos Akadémia 182. Közgyűlése által 
 elfogadott határozatok 

	 1/2011.	(Xii.	5.)	–	11/2011.	(Xii.	5.)	sz.	közgyűlési	határo-
zat 12 (219-311)


