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személyi rész

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, vala-
mint (állami) kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
18. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság elnöke – a 
miniszterelnök előterjesztésére – 

a mAGyAr érDemreND KÖzéPKereszT 
A CsillAGGAl
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Falus András Széchenyi-díjas immunológusnak, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Semmelweis 
egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézete egye-
temi tanárának, igazgatójának,

az immunológia, a histaminbiológia, a molekurális gene-
tika terén végzett több évtizedes, határainkon túl is nagyra 
becsült tudományos, kutatói munkásságáért, oktatói pub-
likációs és közéleti tevékenysége elismeréseként;

dr. Michelberger Pálnak, a Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagjának, Széchenyi-díjas gépészmérnöknek, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem pro-
fessor emeritusának,

a nemzetközi tudományos és szakmai közéletben is nagy-
ra becsült technikai, járműtervezési és kinetikai kutatásaiért, 
azok eredményeinek gyakorlati alkalmazásáért, meghatáro-
zó jelentőségű egyetemvezetői, oktatói tevékenysége, élet-
műve elismeréseként.

A mAGyAr érDemreND KÖzéPKereszTJe
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Csaba Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjának, a Közép-európai egyetem tanszékvezető 
egyetemi tanárának,

a világgazdaságtan, különösen az összehasonlító gazda-
ságtan, valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén 
végzett, nemzetközileg is számon tartott tudományos mun-
kássága, oktatói, publikációs és szakmai-közéleti tevékeny-
sége elismeréseként;

dr. Hadlaczky Gyula Széchenyi-díjas genetikusnak, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai 
Intézete tudományos tanácsadójának, témacsoport-vezetőjé-
nek,

a kromoszómakutatásban elért, világszerte elismert ered-
ményeiért, példaértékű tudományos munkásságáért;

dr. Náray-Szabó Gábor kémikusnak, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagjának, a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára főigazgatójának, egyetemi tanárnak,

több évtizedes, az elméleti kémia, a számítógépes moleku-
latervezés, a szerkezeti biológia terén végzett nagy jelentősé-
gű tudományos és kutatói munkásságáért, a magyar tudomá-
nyosság nemzetközi tekintélyének növeléséhez való tevőle-
ges hozzájárulásáért, a felsőoktatási rendszer megújításában 
játszott meghatározó szerepéért, közéleti tevékenységéért;

dr. Papp Gyula Széchenyi-díjas farmakológusnak, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Szegedi Tu-
dományegyetem Általános Orvostudományi Kara professor 
emeritusának, kutatóprofesszornak,

a szív és érrendszer gyógyszertana, a szív ritmuszavarát 
előidéző és gátló anyagok hatásmechanizmusa terén végzett 
széles körű és sok irányú – nemzetközileg is nagyra becsült 
– tudományos kutatásaiért, új típusú gyógyszerek kifejlesz-
téséhez való tevőleges hozzájárulásáért, több évtizedes okta-
tói, tudományos-közéleti tevékenysége elismeréseként.

A mAGyAr érDemreND TiszTiKereszTJe
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Biró Tamás Sándornak, a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktorának, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont ré-
szecske- és Magfizikai Intézet tudományos tanácsadójának,

a kvarkanyag tulajdonságainak kutatása, a termodinamika 
nem-extenzív általánosítása során elért eredményeiért, ma-
gas színvonalú oktatói munkájáért, egyetemi tankönyveiért 
és tudományos szakkönyveiért;

dr. Bitó Jánosnak, a Magyar Tudományos Akadémia dok-
torának, az Óbudai egyetem Intelligens Mérnöki rendsze-
rek Intézet professor emeritusának,

a kisüléses fényforrások hatásfokának javításában elért 
kutatási eredményeiért, nemzetközileg elismert diagnosz-
tikai módszerek kidolgozásáért, a hazai plazmadiagnoszti-
kai, valamint az optikai vékonyréteg-kutatás megalapozásá-
ért, továbbá a robotvezérlések kutatási-fejlesztési program-
jának kidolgozásáért és eredményes iskolateremtő tevékeny-
ségéért;

dr. Farkas Győzőnek, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizi-
kai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet tudo-
mányos tanácsadójának,

nemzetközileg is elismert lézerfizikai kutatásaiért, az 
attofizika mint új tudományág létrejöttét elősegítő kiemelke-
dő munkásságáért;
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dr. Fülöp Ferenc vegyésznek, a Magyar Tudományos 
Aka dé mia levelező tagjának, a Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet dé-
kánjának, tanszékvezető egyetemi tanárának,

a szintetikus szerves kémia és gyógyszerkutatás terén vég-
zett, nemzetközileg is elismert iskolateremtő tudományos és 
tudományszervezői munkája, kiemelkedő oktatói, egyetem-
vezetői tevékenysége elismeréseként;

dr. Havas Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktorának, a debreceni egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Klasszika-filológiai Tanszék professor emeritusának,

a csaknem öt évtizedes, a római irodalom és történelem je-
lentős részét, valamint a magyarországi latin irodalom fontos 
területeit átfogó, nemzetközileg elismert eredményes tudo-
mányos és oktatói tevékenységéért;

dr. Kollár Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktorának, a BMe Méréstechnika és Információs rendsze-
rek Tanszék egyetemi tanárának,

a jelfeldolgozás, ezen belül a kvantáláselmélet és a rend-
szer-identifikáció alkotó továbbfejlesztéséért, megalapozó 
kutatási eredményeiért, valamint a tudományos publikációs 
adatok számítógépes feldolgozásáért és a tudományos minő-
sítés számítógépes támogatásáért;

dr. Mátyus Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktorának, a debreceni egyetem Biofizikai és Sejtbiológia 
Intézet egyetemi tanárának, 

a sejtfelszíni fehérjemintázatok szerveződésének kutatá-
sában elért eredményeiért, kiemelkedő oktatói és tudomány-
szervezői tevékenységéért, amellyel hozzájárult a hazai bio-
fizikai kutatások nemzetközi elismertetéséhez, továbbá az 
európai Biofizikai Kongresszus sikerében játszott meghatá-
rozó szerepéért; 

dr. Nováky Erzsébetnek a Magyar Tudományos Akadémia 
doktorának, a Budapesti Corvinus egyetem tanszékvezető 
egyetemi tanárának, 

a hazai jövőkutatás kiemelkedő műveléséért, eredményes 
oktatói és tudományszervezői tevékenységéért, a tudomány-
ág egyetemi szintű oktatásáért, a fiatalok jövőre nyitottságá-
nak fokozásáért, valamint a hazai jövőkutatás nemzetközi 
kapcsolatainak fejlesztésében kifejtett tevékenységéért;

dr. Pálfy Péter Pálnak, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának,  az MTA rényi Alfréd Matematikai Kuta-
tóintézet igazgatójának,

a matematika területén elért kiemelkedő eredményeiért, 
tudományszervezői, irányítói munkássága, tudományos-köz-
életi tevékenysége elismeréseként;

dr. Somodi Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományi Kutatóközpontja nyugalmazott agrármér-
nökének,

a nemzeti értékekért végzett áldozatos munkásságáért, kö-
zösségépítő tevékenységéért, életútja elismeréseként;

dr. Szikura Józsefnek, a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagjának, biológus-botanikusnak, a II. rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorának, 

több évtizedes eredményes tudományos, kutatói, oktatói 
munkássága, intézményszervezői, szakmai közéleti, vala-
mint a kárpátaljai magyar felsőoktatás fejlesztése érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként, 

dr. Tánczos Lászlónénak, Széchenyi-díjas közlekedés-
mérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, 
a BMe Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közleke-
désgazdasági Tanszék egyetemi tanárának,

a közlekedésfejlesztés, a logisztika és az infrastruktúra kor-
szerűsítése, a közlekedéstudomány terén végzett, külföl dön is 
elismert tudományos, kutatói és oktatói munkásságáért; 

Tasnádiné dr. Gósy Máriának, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézete tudományos tanácsadójának,

a beszédkutatás terén végzett tudományos munkássága, új 
szemléleten alapuló beszédkutatás elindítása, tudományszer-
vezői tevékenysége elismeréseként;

dr. Vajk Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia dok-
torának, a BMe Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Au-
tomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék tanszék-
vezető egyetemi tanárának,

az irányításelmélet és az alkalmazott informatika területén 
végzett több mint három évtizedes sikeres kutatói és oktatói 
munkájáért, valamint oktatásszervezői és a jövő tudós gene-
rációinak képzésében betöltött kiemelkedő szerepéért.

A mAGyAr érDemreND lOVAGKereszTJe
(polgári tagozat) 

kitüntetést adományozott

dr. Báthory Jánosnak, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bio-
lógiai Kutatóközpont gazdasági igazgatójának,

a kutatóközpont gazdasági, műszaki és pénzügyi tevé-
kenységének lelkiismeretes és korrekt irányításáért, példa-
mutató szakmai felkészültségéért;

dr. Führer Ernőnek, a mezőgazdasági tudomány kandidá-
tusának, az erdészeti Tudományos Intézet tudományos ta-
nácsadójának, 

az erdei ökoszisztémák víz- és tápanyagforgalma, vala-
mint a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatása területén el-
ért kutatási eredményeiért, kiemelkedő irányítói, vezetői te-
vékenysége elismeréseként;

dr. Körösényi Andrásnak, a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Társada-
lomtudományi Kutatóközpont megbízott főigazgatójának, az 
eLTe Politikatudományi Intézet egyetemi tanárának, 

a politikatudomány, az oktatásfejlesztés érdekében végzett 
kutatói, tudományos publikációs és oktatói tevékenysége el-
ismeréseként; 

dr. Pajorin Klárának, az irodalomtudomány kan di dá tu sá-
nak, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet reneszánsz Osz-
tálya nyugalmazott tudományos főmunkatársának,
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a Hunyadi-kor magyar irodalmának és művelődéstörté-
netének területén végzett kiváló kutatómunkájáért, valamint 
Mátyás király európai kapcsolatainak kutatásáért, filológiai 
tudományos munkássága elismeréseként;

Tibori Theodosia Timeának, a Magyar Tudományos Aka-
démia Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai 
Intézete osztályvezetőjének, tudományos főmunkatársának,

a kultúra- és értékkutatás terén végzett eredményes kutatá-
saiért, a Kultúra és Közösség című folyóiratnál végzett elkö-
telezett munkájáért, valamint az intézet egykori vezetőjeként 
végzett kiemelkedő tudományszervezői tevékenységéért;

Ritoókné Szalay Ágnesnek, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi 
Intézet reneszánsz Osztálya nyugamazott könyvtárosának,

a magyarországi reneszánsz és humanizmus latin irodal-
mának és képzőművészetének kutatásában végzett eredmé-
nyes tudományos munkájáért, valamint Janus Pannonius ösz-
szes művei kritikai kiadásának szerkesztéséért.

mAGyAr ArANy érDemKereszT
kitüntetést adományozott

Hajnal Margit Hajnalkának, az Akadémiai Óvoda és Böl-
csőde intézményvezetőjének,

kiemelkedő és példamutató pedagógusi tevékenységéért, 
az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde magas színvonalú veze-
téséért. 

mAGyAr ezÜsT érDemKereszT
kitüntetést adományozott

Fenyvesi Ottónak, a Magyar Tudományos Akadémia 
Veszprémi Területi Bizottság szervezőtitkárának,

költőként és íróként alkotott – több nyelvre lefordított – 
kiváló írásaiért, magyar, német és szerb nyelven megjelent 
könyveiért, valamint a Veszprémi Területi Bizottság titkára-
ként végzett tudományszervezői munkájáért. 

AKT 1/5/2012 (08. 01.) határozat:
Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa az MTA Titkár-
sága által működtetett elektronikus választási rendszer-
ben, a kutatóközpont közalkalmazotti tanácsa, vala-

mint az AKT SZMSZ Bizottsága véleményét figyelembe 
véve kisebb módosítással egyhangúlag elfogadta az MTA 
Wigner Fizikai Kutatóközpont Szervezeti és működési 
szabályzatát.

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
2012. augusztus 1-jei ülésének (AKT 5/2012) 

határozata
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iFJÚsÁGi NemzeTKÖzi KONFereNCiA PÁlyÁzAT

PÁLYÁZATI FeLHíVÁS – őSZI FOrduLÓ
fiatal magyar kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására

 i. A támogatás célja
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett 
közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázatot alapított. 
A Magyar Tudományos Akadémia – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. 
§ (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján – 2013. január 1-től 
június 30-ig terjedő időtartamra pályázatot hirdet fiatal kutatók külföldi tudományos rendezvényen (konferencián, 
szimpóziumon) való aktív részvételének támogatására.
Az MTA az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) kiírásával azoknak a fiatal kutatóknak kívánja a 
nemzetközi tudományos konferenciákon való részvételét támogatni, akik jelentős tudományos eredményeket értek el, 
és az MTA irányítása alatt álló intézményekben dolgoznak.

 ii. A támogatásra jogosultak köre
Pályázatot nyújthatnak be az mTA irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek és a 
Támogatott Kutatócsoportok irodája (továbbiakban: intézmény) alkalmazásában álló, tudományos munkakörben 
foglalkoztatott magyar állampolgárságú kutatók, akik külföldi tudományos rendezvényen aktívan (szóbeli vagy 
poszterelőadással) részt kívánnak venni, és még nem töltötték be 40. életévüket. 35 év felett csak megszerzett Phd 
birtokában lehet pályázni. 
A korhatár a 10 éven aluli gyermeke(ke)t nevelő kutatónők esetében gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. 

 iii. A támogatás megvalósulásának kizáró okai
Nem részesülhet támogatásban az, aki
a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy 

ilyen nyilatkozatot tett;
b) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem 

teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
c) az MTA által korábban azonos célra biztosított támogatás felhasználásával még nem számolt el.

 iV. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke
A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására utólagos elszámolás melletti egyösszegű 
előfinanszírozás formájában kerül sor.
A pályázati keret körülbelüli összege a 2013. év 1. félévére 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 papíralapú és 1 
elektronikus példányban 2012. október 22-ig kell postára adni, illetve e-mailben elküldeni.
Az eredeti példányt az mTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának kell címezni (1051 Budapest, Nádor u. 7., 
postacím: 1245 Budapest, Pf. 1000).
Az elektronikus példányt (pályázati űrlap MS Word dokumentum formában, illetve az aláírt dokumentum szkennelt 
másolata pdf formátumban) az inkp2013@titkarsag.mta.hu e-mail címre kell továbbítani.
A pályázathoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok:
a) pályázati űrlap (Pályázati űrlap),

KÖzleméNyeK

PÁlyÁzATi FelHÍVÁsOK
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b) rövid, maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz (1. számú melléklet),
c) a rendezvényre szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása (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 esetében a 10 éves kor alatti gyermek(ek) születési anyakönyvi 

kivonatának másolata(i) (4. számú melléklet).

 Vi. A pályázat érvényessége
A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, valamennyi szükséges 
dokumentum aláírva, az előírt tartalommal határidőre beérkezett, és a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.
Ha a pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának munkatársa 
hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 
munkanap 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.
Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra 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 értékelésre és rangsorolásra. A pályázati támogatás odaítéléséről az 
Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat Kuratóriuma 2012. év novemberében dönt. A pályázók a döntést követő 10 
munkanapon belül elektronikus levélben kapnak tájékoztatást a döntésről.

Nem támogatható az a pályázat, 
a) amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény 

elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom 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 foglalkoztató 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 átadni az őt foglalkoztató intézménynek. 
Költségként elszámolhatók a külföldön rendezett tudományos rendezvényen való részvétel költségei: útiköltség, 
biztosítás, szállás, részvételi (regisztrációs) díj, vízumdíj, külföldi tömegközlekedés, repülőtéri transzfer.
Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázóval kötendő támogatási szerződés tartalmazza. 

 iX. Jogorvoslat
A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
A pályázó az MTA elnökénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a 
támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint 
jogszabálysértő vagy jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a pályázati kiírásban a 
kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül írásban van lehetőség. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán Kern Boglárka szakrefe-
rens (tel.: 411 6260 e-mail: inkp2013@titkarsag.mta.hu) áll rendelkezésre.
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mAGyAr TUDOmÁNyOs AKADémiA
Kutatóintézeti Főosztály

1051 BUDAPesT, NÁDOr UTCA 7.   1245 Budapest, PF. 1000
TeleFON: 4116 366 FAX: 4116 211

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)
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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 megismerhessék.

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 vagy a konferencia felhívása (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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A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a
„magyar Tudományos Akadémia – isabel és Alfred Bader 

művészettörténeti kutatási támogatás” 
elnyerésére 2013-ban

A Magyar Tudományos Akadémia az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá az MTAtv 3.§ (1) bekezdésének j) pontja és az MTA Alap-
szabályának 6. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

„mAGyAr TUDOmÁNyOs AKADémiA – isABel és AlFreD  
BADer mŰVészeTTÖrTéNeTi KUTATÁsi TÁmOGATÁs”

elnyerésére.

1. A támogatás célja 
dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, vállalattulajdonos feleségével együtt évek óta 
támogatja fiatal közép-európai (cseh és osztrák) művészettörténészek kutatásait. Támogatását 2010-től a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiával közreműködve Magyarországra is kiterjesztette. 

Fentiek alapján a Magyar Tudományos Akadémia pályázatot ír ki a „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader 
művészettörténeti kutatási támogatás” elnyerésére.

A kutatási támogatás célja – a felajánló rendelkezése alapján – fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és ta-
nulmányainak támogatása. 

2. A pályázat benyújtásának feltétele
2.1. Támogatott kutatási terület
elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet történetének kutatása, de támogathatóak az európai rene-
szánsz és barokk művészet más témakörei is, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtéstörténet.

2.2. A pályázóra vonatkozó feltételek
A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú (elsősorban Phd-képzésben részt vevő, disszertációjukat készítő), fiatal 
művészettörténészek nyújthatnak be pályázatot.

3. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes munkatervet a tervezett kutatásról, annak céljáról, helyszíneiről, várható költségeiről és a támogatás 
felhasználásáról;

– a pályázó főbb adatait (név, születési hely és idő, postacím, e-mail cím, telefonszám, végzettség, jelenlegi munkahely, 
idegennyelv-tudás) és tudományos munkásságának összefoglalását;

– a művészettörténész végzettséget igazoló diploma másolatát; 
– a pályázó bibliográfiáját;
– két neves hazai művészettörténész ajánlását;
– a doktori iskola igazolását a hallgatói jogviszonyról, amennyiben a pályázó Phd-képzésben vesz részt a pályázat 

benyújtásakor.

A pályázati dokumentumokat a pályázónak alá kell írnia.

4. A pályázatok meghirdetése, benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati kiírást a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága az Akadémia honlapján és az Akadémiai Értesítőben teszi 
közzé. A kutatási támogatás kuratóriuma a pályázati kiírást meghirdetheti a művészettörténeti doktori iskolában, az MTA köz-
testületi művészettörténész tagjai között.

A pályázatot postán és elektronikusan kell eljuttatni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályára. 
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A pályázat postára adásának (és elektronikus továbbításának) határideje:

2012. október 22.

Postacím: MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály, 1245 Budapest, Pf. 1000.
e-mail: horanyi.krisztina@titkarsag.mta.hu

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának munkatársai (06 
1/411-6105; 06 1/411-6366) adnak felvilágosítást.

5. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az MTA Kutatóintézeti Főosztálya iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően 
a pályázat formai vizsgálatára kerül sor. 

A Kutatóintézeti Főosztály 2012. október 29-ig ellenőrzi, hogy a beérkező pályázatok megfelelnek-e az előírt formai köve-
telményeknek.

A formai vizsgálat szempontjai:
a) a pályázat határidőben való feladása,
b) a pályázat kötelező elemeinek megléte,
c) a pályázó személynek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
d) kizárás fennállásának vizsgálata.

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, és valamennyi szükséges do-
kumentumot aláírva, az előírt tartalommal határidőre postára adták (elektronikusan továbbították). 

Hiányos vagy hibás pályázatok esetében a Kutatóintézeti Főosztály munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa 
megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítést követő három munkanap áll rendelkezésre.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után feladott (továbbított), 
a megküldési határidő lejártakor hiányosan összeállított és határidőre nem pótolt, illetve a formai követelményeknek más 
módon meg nem felelő pályázatok.

A pályázat befogadásáról a Kutatóintézeti Főosztály legkésőbb 2012. november 2-ig küld értesítést elektronikusan a pályá-
zónak.

6. A pályázat tartalmi elbírálása
6.1. A formailag érvényes pályázatok elbírálását a támogatást felajánló és a támogatási pályázatot kiíró által létrehozott 
hattagú kuratórium végzi.

A kuratórium elnöke: Galavics Géza (az MTA levelező tagja); a kuratórium tagjai:  ember Ildikó (Szépművészeti Mú-
zeum régi Képtár) és Závodszky Péter (MTA rendes tagja) mint Alfred Bader személyes megbízottjai, Kelényi György 
(eLTe), Jernyei Kiss János (Pázmány Péter Katolikus egyetem), Farbaky Péter (Budapesti Történeti Múzeum). 

Nevezettek, az összeférhetetlenség okán, nem lehetnek a pályázók ajánlói.

6.2. Az elbírálás határideje, eredményhirdetés
A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje:

2012. november 20.

A pályázat eredményéről a pályázókat az MTA Kutatóintézeti Főosztálya a döntést követő 15 munkanapon belül levélben 
értesíti, és ezzel egyidejűleg az MTA honlapján (www.mta.hu) közzéteszi a nyertes pályázók nevét és pályázatuk témáját.
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7. A támogatás megvalósulásának kizáró oka

Nem támogatható az a pályázat, 
a) amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény 

elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) amely a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom 

más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének 
követelményébe ütközik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
a) aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló 

szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen 
nyilatkozatot tett;

b) aki korábban megítélt támogatását neki felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően használta fel, és 
emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;

c) akinek a pályázatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény megsértése 
miatt jogerősen kizárták;

d) akinek korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, 
elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;

e) aki a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat 
nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

8. Jogorvoslat
A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal bizonyíté-
kaival alátámasztott észrevétellel élhet az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán. 

Az észrevételt e-mailben (horanyi.krisztina@titkarsag.mta.hu) kell benyújtani a pályázó, a pályázati azonosító és a sérelme-
zett döntés okának megjelölésével, ezt az MTA Kutatóintézeti Főosztálya 2 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az 
észrevétel benyújtóját. Amennyiben az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya a válaszadási határidőt elmulasztja vagy 
jogszabálysértő választ ad, úgy a pályázó kifogást nyújthat be a hatályos jogszabályok szerint.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

9. A támogatási időszak, a támogatás mértéke és formája
A nyertes pályázatok támogatása határozott, másfél évnyi időtartamra szól, amely a 2013-ban megkötendő támogatási 
szerződés aláírásától számítandó. Az elnyerhető támogatás összege személyenként 7500 uSd. A 2013. évben összesen két 
pályázó részesíthető támogatásban.

10. A támogatás folyósítása
A pályázó a támogatási összeget az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott MTA Bölcsészettudomá-
nyi Kutatóközponton keresztül előfinanszírozással, részletfizetéssel kapja meg, a támogatási szerződésben foglalt feltételek 
szerint. 

A támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási, számlával elszámolható jogcímek: 
– utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költségek (könyvek, folyóiratok, fényképek, adatrögzítő tartozékok 

beszerzése, kutatási engedélyek, múzeumi belépők, konferencia-részvétel költségei);
– egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támogatott célhoz kapcsolódó, számlával igazolható költségek (utazási 

költségek, szállásköltségek); 
– napidíj a külföldi tartózkodás költségeire; 
– a pályázati cél megvalósításához, a külföldi tanulmányokhoz vagy kutatásokhoz kapcsolódó hazai részfeladatok (könyv, 

folyóirat, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése) költségei, szintén számlákkal igazolva.

A pályázó az elnyert kutatási támogatásnak a felajánló és az alapító szándékaival megegyező, szabályszerű felhasználását az 
alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont nevére kiállított 
számlákkal igazolja.
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11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A pályázó a kutatási támogatás felhasználásáról a támogatási időszak felénél rövid szakmai jelentést készít a Bader művészet-
történeti támogatás kuratóriuma részére.
A pályázati támogatás felhasználására rendelkezésre álló másfél év lejártát vagy a megítélt összeg kimerülését követő 30 
napon belül (ha ez korábban következik be, mint a pályázati idő lejárta) a pályázó szakmai zárójelentést és pénzügyi elszá-
molást köteles készíteni a Magyar Tudományos Akadémia részére, a támogatási szerződésben részletezettek szerint. A záró-
jelentés benyújtásának végső határideje a kutatói támogatás folyósításától számított 1,5 év. A zárójelentést felkért bíráló(k) 
fogadjá(k) el. 

Amennyiben a pályázó a rendelkezésre álló másfél év időtartam alatt a kutatási támogatást nem tudja vagy nem kívánja sza-
bályszerűen felhasználni, köteles annak fel nem használt, vagy nem szabályszerűen felhasznált részét az alapító Magyar Tu-
dományos Akadémiának (vagy az általa kijelölt, a támogatást kezelő költségvetési szervének) visszafizetni. A visszafizetési 
kötelezettségnek az Akadémia (vagy meghatalmazott költségvetési szerve) által küldött felhívás kézhezvételétől számított 30 
napon belül kell eleget tenni.

 Pálinkás József s. k.,
 a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

A „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader 
Művészettörténeti Kutatási Támogatás” elnyerésére első 
ízben 2010 decemberében írtak ki pályázatot.

A kutatási támogatás célja a XVII. századi európai fes-
tészet és rajzművészet történetével, illetve az európai rene-
szánsz és barokk művészet más témaköreivel, valamint az e 
korok műalkotásaira irányuló műgyűjtéstörténettel foglako-

zó fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak 
és tanulmányainak támogatása.

A kutatási támogatás gondozására létrejött kuratórium 
döntése értelmében a 2012-ben meghirdetett pályázat nyerte-
sei: Bubryák Orsolya, A Csáky-család műgyűjteményei c. pá-
lyázattal és Kiss erika, Ötvösművek hosszú útja a tárházak-
ba – gyűjtés és luxusfogyasztás a 17. századi magyar főúri 
udvarokban c. pályázattal. 

KÖzleméNy

A „magyar Tudományos Akadémia – isabel és Alfred Bader művészettörténeti Kutatási Támogatás” 
2012-ben meghirdetett pályázatának nyerteseiről
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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.
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