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A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA ELNÖKÉNEK HATÁROZATAI

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.

II. Jelen határozat 2011. május 4-én lép hatályba azzal, hogy
egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Tudományos Aka-
démián adományozhatóAkadémiai Ifjúsági Díjról szóló, a
Magyar TudományosAkadémia főtitkárának 16/1972. (A.
K. 18.) MTA-F. számú utasítása, és a 7/1991. (A. É. 10.)
MTA utasítás.

III. A határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni,
valamint a Magyar TudományosAkadémiának a határozat
hatálya alá tartozó költségvetési szerveinél foglalkoztatot-
tak számára helyben szokásos módon kihirdetni és hozzá-
férhetôvé tenni.

Pálinkás József s.k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
12/2011. (V. 4.) sz. határozatához

A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
ségének 32/2011. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában kapott felha-
talmazás alapján az „Akadémiai Ifjúsági Díj” odaítélésének
rendjét a jelen határozatban foglaltak szerint határozom meg.

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos élet terüle-
tén dolgozó fiatal kutatók és egyéb szakemberek eredménye-
inek elismerésére

Akadémiai Ifjúsági Díj

(a továbbiakban: Díj) elismerést hozott létre, az adományozás
szabályait a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának a
Magyar Tudományos Akadémián adományozható Akadémiai
Ifjúsági Díjról szóló 16/1972. (A. K. 18.) MTA-F. számú uta-
sítása és a 7/1991. (A. É. 10.) MTA utasítás tartalmazta. Az
alapító – tekintettel a Díj alapításának időpontjára – szüksé-
gesnek tartotta a Díj odaítélésének közel negyvenéves tapasz-
talatai, valamint az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások
okán az adományozás rendjét felülvizsgálni.

A Díj alapító által meghatározott célja, hogy az akadémiai tu-
dományos kutatóhelyeken dolgozó fiatal kutatók szakmai
munkáját elismerje, közülük a legérdemesebbeket erkölcsi és
anyagi támogatással elismerje.

1. §
A határozat hatálya

(1) Szervi hatály: határozat hatálya a Magyar Tudományos
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) által alapított, és
az Akadémia irányítása alatt álló kutatóközpontokra, ku-
tatóintézetekre, valamint a Magyar Tudományos Akadé-
miáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv) szerinti tá-
mogatott kutatócsoportokra (a továbbiakban együttesen:
kutatóhely) terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya az (1) bekezdésben
felsorolt kutatóhelyeknél közalkalmazotti jogviszonyban
kutatói munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki, ideértve
a támogatott kutatócsoportnak a befogadó intézménynél
közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetôjét is (a továb-
biakban együttesen: kutató).

(3) A határozat hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésben fel-
sorolt szervekkel egyéb (így különösen megbízási, vállal-
kozási stb.) jogviszonyban álló személyekre.

2. §
Az adományozás elvei

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

(2) Az Akadémia esélyharmonizációs keretprogramja értel-
mében, a 10 éven aluli gyermeket nevelô kutatónôk eseté-
ben a pályázat korhatára gyermekenként 2 évvel meg-
hosszabbodik.

(3) A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési
támogatást igénybe vevô, illetve a gyermeküket egyedül
nevelô kutatókra is.

(4) A korábban elnyert Díj birtokosának az elismerés a Díj el-
nyerését követô öt évig ismételten nem ítélhetô oda.

A Magyar Tudományos Akadémián adományozható
„Akadémiai Ifjúsági Díj” odaítélésérôl és

adományozásának rendjérôl

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
12/2011. (V. 4.) számú határozata

a Magyar Tudományos Akadémián adományozható
„Akadémiai Ifjúsági Díj” odaítélésérôl



(5) A Díj elnyerésére olyan egyéni munkával elért eredmény-
nyel (szabadalom, találmány, könyv, szakcikk vagy cikk-
sorozat, önállóan értékelhetô kutatási részeredmény, a tár-
sadalomtudományok területén a doktori értekezés is) lehet
pályázni, amelynek tudományos értéke az elismerést tény-
legesen indokolja.

3. §
A pályázatok közzététele, benyújtása

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

(2) A pályázatot tárgyév szeptember 20-ig kell a kutatóköz-
pontok és kutatóintézetek (fô)igazgatójához (támogatott
kutatócsoportok esetében a Támogatott Kutatócsoportok
Irodájának ( TKI) igazgatójához) benyújtani, aki azt a
jelen határozat függeléke szerinti értékelô lapon (a TKI
esetében a csoportvezetô véleménye alapján) pontozza, az
értékelést indokolja, majd a pályamunkával együtt a pá-
lyázati felhívásban közölt idôpontig megküldi az MTA Tit-
kárság Kutatóintézeti Fôosztályának.

(3) A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletraj-
zát, publikációinak jegyzékét, scientometriai mutatóit (tu-
dományos publikációk száma, impakt faktor összesítése,
hivatkozások száma, H-index), továbbá a kutatóhely veze-
tôje által kiállított, az esélyharmonizációs követelmények-
nek való megfelelésrôl szóló igazolást.

4. §
A javaslatok elbírálása

(1) A pályamûveket a tudományterületileg illetékes akadémiai
szakbizottságok rangsorolják.

(2) A bírálók értékelô véleménye alapján az Akadémiai Ku-
tatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó ja-

vaslatát, amely alapján az Akadémia elnöke dönt a díja-
zottak személyérôl.

(3) Évente legfeljebb 13 Díj ítélhetô 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) Az elnyerhetô díjösszeg személyenként bruttó 200 000
forint, azaz bruttó kétszázezer forint.

(3) A díjak átadásának technikai feladatai az MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Fôosztályának Humánpolitikai Osztálya
hatáskörébe tartoznak.

(4) A Díjat az Akadémia fôtitkára ünnepélyes keretek között,
az elbírálást követô év márciusában adja át. A pályázat
eredményérôl a pályázókat az MTA Titkárság Jogi és Igaz-
gatási Fôosztályának Humánpolitikai Osztálya névre szó-
lóan értesíti. A díjazottak névsorát és a nyertes pályamű-
vek címét az Akadémiai Értesítôben és az Akadémia
honlapján kell közzétenni.

6. §
Záró rendelkezések

Jelen határozat 2011. május 4-én lép hatályba azzal, hogy a
Magyar TudományosAkadémia fôtitkárának a Magyar Tudo-
mányos Akadémián adományozható Akadémiai Ifjúsági Díj-
ról szóló 16/1972. (A. K. 18.) MTA-F. számú utasítása és a
7/1991. (A. É. 10.) MTA utasítás egyidejűleg hatályát veszti.

Pálinkás József s.k..

2011. május 20. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 81



82 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2011. május 20.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 12/2011. (V. 4.) sz. határozatához

Függelék

ÉRTÉKELÔ LAP
az Akadémiai Ifjúsági Díj odaítéléséhez

1.A pályázó adatai:

2. A pályamû címe

3.Az intézmény vezetôjének értékelése*:

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

…………………………………………….
értékelô

Név:

Születési dátum:

Munkahely:

Értesítési cím:

Telefonszám:

Beosztás:

Értékelési szempont
Adható maximális

pontszám
Értékelési pontszám

A pályamunka tudományos értéke: 100

A pályamunka tudományelméleti, tudomány-módszertani,
kulturális vagy oktatási jelentôsége, társadalmi
hasznossága:

50

Összes pontszám 150

* Az értékelés szöveges indoklása külön lapon csatolandó.



I. A Magyar TudományosAkadémiáról 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.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
13/2011. (V. 4.) sz. határozatához

A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
ségének 32/2011. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában kapott felha-
talmazás 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 TudományosAkadémia 1968. évi
közgyűlésének határozata, a 4072/T/1969 számú főtitkári
levél, valamint az Fé. 8/4/1997. (v. 26.) állásfoglalás tartal-
mazta. Az alapító – tekintettel a Pályadíj alapításának idő-
pontjára – szükségesnek tartotta a Pályadíj odaítélésének több
mint negyvenéves tapasztalatai, valamint az azóta bekövetke-
zett jogszabályváltozások okán az adományozás rendjét fe-
lülvizsgálni.

A Pályadíj alapító által meghatározott célja, hogy a pedagó-
gusok oktatói munkájuk mellett végzett kutatómunkájukat el-
ismerje, közülük a legérdemesebbeket erkölcsi és anyagi tá-
mogatásban részesítse.

1. §
A határozat hatálya

(1) Szervi hatály: határozat hatálya a gimnáziumokra és szak-
középiskolákra (a továbbiakban együttesen: középiskolák)
terjed ki.

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

2. §
Az adományozás elvei

(1) A Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden
olyan pedagógus, aki legalább öt- éves pedagógusi pályán
eltöltött foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelke-
zik, és a pályázat beadásának idôpontjában pedagógusként
középiskolánál jogviszonyban áll (a pedagógusi munka-
körben eltöltött, egymást követô – de nem feltétlenül fo-
lyamatos – 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, forráskiadvánnyal
stb.), amelynek hozama tényleges elôrelépést jelent az
adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén.

3. §
A pályázatok közzététele, benyújtása

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

(2) A pályázatot tárgyév szeptember 20-ig kell az MTA Tit-
kárság Kutatóintézeti Fôosztályára benyújtani.

(3) A pályázatokhoz mellékelni kell a pályázó szakmai öné-
letrajzát, valamint a középiskola igazolását jelen határo-
zat 1. §-ában meghatározottak szerint, a tanári pályán el-
töltött évekrôl.

4. §
A javaslatok elbírálása

(1) A pályamûveket a tudományterületileg illetékes akadémiai
kutatóintézet bírálja el, majd az Akadémiai Kutatóintéze-
tek Tanácsának szakbizottságai rangsorolják.

(2) A bírálók és szakbizottságok értékelô véleményére tá-
maszkodva az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa kiala-
kítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az
Akadémia elnöke dönt a díjazottak személyérôl.

(3) Évente legfeljebb 12 Pályadíj adható ki.

A Magyar Tudományos Akadémián adományozható
„Pedagógus Kutatói Pályadíj” odaítélésérôl

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
13/2011. (V. 4.) számú határozata

a Magyar Tudományos Akadémián adományozható
„Pedagógus Kutatói Pályadíj” odaítélésérôl
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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) Az elnyerhetô díjösszeg személyenként bruttó 150 000 fo-
rint, azaz személyenként bruttó százötvenezer forint.

(3) A díjak átadásának technikai feladatait az MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Fôosztályának Humánpolitikai Osztálya
végzi.

(4) A Díjat az Akadémia fôtitkára ünnepélyes keretek között,
a tárgyév decemberében adja át. A pályázat eredményérôl

a pályázók névre szóló értesítést kapnak.A díjazottak név-
sorát és a nyertes pályamûvek címét azAkadémiai Értesítô
és az Akadémia honlapja közli.

6. §
Záró rendelkezések

Jelen határozat 2011. május 4-én lép hatályba azzal, hogy a
Magyar Tudományos Akadémián adományozható „Pedagó-
gus Kutatói Pályadíj” odaítélésérôl szóló korábbi rendelkezé-
sek egyidejûleg hatályukat vesztik.

Pálinkás József s.k
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Biró László Pétert, az MTA doktorát, az MTA Mûszaki Fi-
zikai ésAnyagtudományi Kutatóintézete Nanoszerkezetek Ku-
tatása Osztályának tudományos tanácsadóját, osztályvezetôjét,

a szén nanocsövek kutatása területén végzett megalapozó
tevékenységéért, amellyel megteremtette a téma kutatásának
egyik nemzetközileg is elismert hazai iskoláját, továbbá a bio-
inspirált anyagok multidiszciplináris kutatási területének ma-
gyarországi meghonosításáért, különösen az egyes lepkefajok
pikkelyeiben elôforduló fotonikus kristály típusú nanoarchi-
tektúrák feltárásáért.

Csuzdi Csabát, az MTA doktorát, az MTA-Eötvös Loránd
Tudományegyetem Zootaxonómiai Kutatócsoportja és a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum tudományos tanácsadóját,

a Kárpát-medence talajfaunájának kutatásában elért kie-
melkedô eredményeiért, amelyekkel megválaszolta az erdé-
lyi talajfauna eredetének és változásának kérdéseit. Feltárta a
K-Palearktikus földigiliszta faunát és tisztázta a ciprusi fauna
eredetét. Megalkotta az Acanthordilidae család Benhamiinae
alcsaládjának rendszerét és morfológiai, valamint molekulá-
ris genetikai vizsgálatokkal feltárta rokonsági viszonyaikat.

Döme Balázst, az Országos Korányi TBC és Pulmonoló-
giai Intézet osztályvezetô fôorvosát,

a nem-kissejtes tüdôrákosok apelin expressziója klinikai
onkológiai jelentőségének és a májartériák áttételezésben ját-
szott szerepének leírásáért, továbbá az Országos Korányi TBC
és Pulmonológiai Intézet Tumorbiológiai Osztályának meg-
szervezéséért. Jelenleg a Bécsi Mellkassebészeti Klinika
Transzlációs Onkológiai Laboratóriuma felállítására kapott
felkérést.

Hohmann Juditot, az MTA doktorát, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Farmakognóziai
Intézetének tanszékvezetô egyetemi tanárát,

a biológiailag aktív növényi anyagok izolálása és szerkezet-
vizsgálata; valamint a gyógynövények hatáshordozó anyagai-
nak felkutatása, azonosítása; továbbá a növényi készítmények
analitikai értékelése területén elért kiemelkedő eredményeiért.

László Jánost, az MTA doktorát, az MTA Pszichológiai
Kutatóintézete tudományos tanácsadóját,

negyed százados eredményes kutatói munkájáért és sikeres
tudományszervezői tevékenységéért, a hazai narratív pszi-
chológiai kutatási irányzat megalapozásáért. A modern szá-
mítógépes nyelvészet eszközeit felhasználó új módszertannal
megmutatta, hogy például az idôi távlatok és a minôsítô jel-
zôk alkalmazásának vizsgálatával mind a szépirodalomban
mind a megkérdezettek visszaemlékezéseiben azonosítani
lehet a személyek konfliktusait és kultivációs témáit. Elmé-
leti perspektívájában egyszerre kapcsolja össze a narratív pszi-
chológia-kutatást a nemzeti múlt irodalmi reprezentációjával,
a társas gondolati képződmények és az önazonosság viszo-
nyával, továbbá az önazonosság elbeszélô felfogásával.

Lukács Lászlót, az MTA doktorát, a Fejér Megyei Múze-
umok Igazgatóság fômuzeológusát, a Kodolányi János Fôis-
kola egyetemi tanárát,

a „Sárfôtôl Mezôföldig. Táj- és népkutatás Fejér megyé-
ben” címû, 2009-ben megjelent könyvéért, amely Fejér megye
eddigi legteljesebb néprajzi bemutatása. Egy korábban alig
kutatott térségről nyújt felfedezés értékû, igen alaposan do-
kumentált néprajzi áttekintést. Bemutatja a megye jellegze-

2011. május 20. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 85

SZEMÉLYI RÉSZ

Akadémiai kitüntetések
a 2011. évi májusi rendes közgyûlésen

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a 2011. évi
Akadémiai Aranyérmet

KIRÁLY TIBORNAK,
az MTA rendes tagjának,

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
kiemelkedô tudományos munkásságuk elismeréseképpen

Akadémiai Díjban részesítette:

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Kara professor emeritusának, Széchenyi-díjas egyetemi
tanárnak, a büntetôeljárási jog neves kutatójának adomá-
nyozza,

kimagasló szakmai eredményeiért, amelyekrôl könyvek,
szakcikkek és tanítvány-nemzedékek sora tanúskodik. Hosszú
és gazdag életpályája során a bűnügyi tudományok számos
területén alkotott maradandót. Nevéhez fûzôdik két büntetô-
eljárásjogi törvény kodifikálása, továbbá egyes eljárásjogi ga-

ranciák, mindenekelôtt a védelem jogának kidolgozása. Több
egyetem díszdoktora, nagyszámú publikációit, monográfiáit
zinte minden világnyelvre lefordították. Széles körû tudo-
mányszervezô tevékenysége meghatározó volt a hetvenes
évekbeli magyar közigazgatási reform kidolgozásában, a ki-
lencvenes évek felsôoktatási törvényének kodifikálásában, to-
vábbá az akadémiai törvény és a köztestületi szabályozások
megalkotásában. Számos tudományos társaság és alapítvány
tevékeny tagja ma is.



tes, egymástól is igen eltérô, egymással szimbiózisban élô tá-
jait és az ott élô népcsoportok hagyományos foglalkozásait,
életformáit, jellegzetes szokásait, mindennapi tevékenysége-
iket. Átfogó képet ad egyúttal a 20. század elsô felének társa-
dalmi tagozódásáról.

Molnár Lajost, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem
Matematikai Intézete egyetemi tanárát, tanszékvezetôjét,

az úgynevezett nem-lineáris megôrzési problémák vizsgá-
latának kezdeményezésében játszott úttörô szerepéért, amely-
lyel napjainkra megalapozta a terület fô kutatási irányát. Ered-
ményei elsôsorban a kvantumstruktúrák különbözô értelmû
szimmetriáihoz, mint megôrzési transzformációkhoz kapcso-
lódnak. Teljes leírását adta számos, a kvantummechanikában
fontos szerepet játszó mennyiséget vagy relációt invariánsan
hagyó transzformációnak, tisztázva ezzel ezen szimmetriák
egymáshoz való viszonyát.

Pécz Bélát, az MTA doktorát, az MTA Mûszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézete igazgatóhelyettesét,

az elektronikus eszközök és technológiáik anyagszerkezeti
alapjainak meghatározásában, a nanokompozit anyagok szin-
tézise és a transzmissziós elektronmikroszkópia módszerta-
nának fejlesztésében elért kiemelkedô tudományos eredmé-

nyeiért, továbbá iskolateremtô oktatói és tudományszervezôi
tevékenységéért, a hazai elektronmikroszkópos vizsgálatok
továbbfejlesztésében elért kimagasló teljesítményéért.

Popp Józsefet, az MTA doktorát, azAgrárgazdasági Kuta-
tóintézet fôigazgató-helyettesét,

a magyar agrárstratégia kialakításában meghatározó, az
agrár-közgazdaságtan nemzetközi összefüggésrendszerét is
bemutató közgazdasági tanulmányaiért, amelyekkel jelentôs
mértékben hozzájárult a magyar agrárközgazdászok nemzet-
közi elismertségéhez. Legutóbbi tanulmányai megalapozóak
a bioenergia hazai felhasználásának gazdasági elemzésében.
A díjazott a magyar agrár-közgazdaságtan meghatározó egyé-
nisége, akinek nemzetközi elismertsége példaértékû.

Rudas Tamást, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Társadalomtudományi Kara Statisztika Tan-
székének tanszékvezető egyetemi tanárát,

a kategoriális adatok elemzése és a log-lineáris modellek
illesztése területén végzett kimagasló tudományos munkájá-
ért, új megközelítések kidolgozásáért, valamint kiemelkedô
oktatói tevékenységéért, számos magyar és angol nyelvû fel-
sôoktatási tananyag fejlesztéséért. Több európai és amerikai
egyetem visszatérôen meghívott vendégprofesszora.

Tóth Gyulát, a mûszaki tudomány kandidátusát, a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános- és
Felsôgeodézia Tanszékének egyetemi docensét

és

Völgyesi Lajost, az MTA doktorát, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Általános- és Felsôgeodézia
Tanszékének egyetemi tanárát,

a Föld matematikai alakja, a geoid magyarországi felület-
darabjának − a rendelkezésre álló különbözô geometriai és fi-
zikai jellegû mérési eredmények és földtudományi ismeretek
együttes felhasználásával végzett − nagy megbízhatóságú és
részletességû meghatározásában elért elméleti, kutatási és
gyakorlati eredményeikért.

Herzka Ferencet, független dokumentum- és portréfilmes
szerkesztôt, rendezôt,

a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata
tevékenységének közérthetô bemutatásáért, továbbá a magyar
kutatók teljesítményének népszerűsítéséért, amelynek során
számos filmben és portrékötetben mutatta be akadémikus ku-

tatók és emeritus professzorok értékteremtô életútját, tudo-
mányos eredményeit, tudósi karakterét. Az „Akadémikus
portrék”, és az „Apáink jönnek velünk szembe…” címû film-
és könyvsorozatai a minôség iránt elkötelezett tudománynép-
szerûsítés példaértékû mûfajai.

86 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2011. május 20.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
kiemelkedô tudományos munkásságuk elismeréseképpen

megosztott Akadémiai Díjban részesítette:

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
a tudomány népszerûsítése érdekében

kifejtett eredményes újságírói munkásságuk elismeréseképpen
Akadémiai Újságírói Díjban részesítette:



a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatójának,
a hazai innováció és versenyképesség elômozdításáért a

pneumatikus fékrendszerek, az elektronikus vezérlôrendsze-
rek és a szoftverrendszerek fejlesztésének területén,

a versenyképes fejlôdésre koncentráló jármûipari beszállí-
tók együttmûködésének támogatásáért, az alkalmazott kuta-
tási és fejlesztési programokban vállalt kezdeményezô szere-
péért.
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A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
és Vezetôi Kollégiuma

Wahrmann Mór-érmet adományozott

LEPSÉNYI ISTVÁNNAK,

a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
nyugalmazott egyetemi tanárának,

az erdélyi magyar tudományos élet, valamint a magyar
nyelvû orvos- és gyógyszerészképzés előmozdításában elért
kimagasló érdemeiért.

A Magyar Tudományos Akadémia
Arany János-életműdíjat adományozott

FESZT GYÖRGYNEK,



9/2011. (II. 22.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai egyetértenek a tudományos bizottsági
rendszer megújításával az elôterjesztésben és annak mel-
lékletében foglaltak szerint az I. Nyelv- és Irodalomtudo-
mányok Osztálya és a II. Filozófiai és Történettudomá-
nyok Osztálya által javasolt módosítással.

2. Az Elnökség tagjai elfogadásra javasolják a Közgyûlés-
nek az új bizottsági rendszerrôl szóló elôterjesztést.

3. Az Elnökség tagjai felkérik a tudományos osztályok el-
nökeit, hogy tájékoztassák a tudományterületükhöz tar-
tozó köztestületi tagokat az elfogadott új bizottsági rend-
szerről és a bizottságok közötti átsorolásokról.

4. Az Elnökség tagjai egyetértenek a Vezetôi Kollégium ja-
vaslatával, hogy a késôbbiekben a Doktori Tanács köz-
remûködésével tekintsék át a tudományos osztályok dok-
tori bizottságainak szerkezetét és mûködését.

10/2011. (II. 22.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy a határon túli
magyar tudományosság programot a Magyar Tudományos
Akadémia egységes kuratóriumi rendszerben mûködtesse.
A kuratórium elnökét és tagjait a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke kéri fel a Magyar Tudományosság Kül-
földön Elnöki Bizottság elnökének javaslata alapján.A ku-
ratórium mûködési rendjét azAkadémia Elnöksége hagyja
jóvá.

2. Az Elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy a Nyugati
Magyar Tudományos Tanács, valamint a Határon Túli Ma-
gyar Orvosok Bizottsága a 2011. évi tisztújítást követôen
a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság al-
bizottságaiként mûködjenek.

3. Az Elnökség tagjai felkérik a Magyar Tudományosság Kül-
földön Elnöki Bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot a
határon túli magyar tudományosság program tartalmi meg-
újítására, a külsô köztestületben rejlô további együttmûkö-
dési lehetôségek kiaknázására.

11/2011. (II. 22.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai a Magyar TudományosAkadémia 181.
közgyûlésének tárgysorozatát megismerték és elfogadják.

2. Az Elnökség tagjai felkérik Perczel András akadémikust,
hogy a Magyar Tudományos Akadémia 181. közgyûlésé-
nek tudományos ünnepi elôadását tartsa meg.

12/2011. (II. 22.) számú
elnökségi határozat (tervezet)

1. Az Elnökség tagjai – áttekintve a tudományos osztályok
indokolásait és meghallgatva az MTA Kitüntetési és Díj-
bizottsága javaslatait – titkos szavazással 2011-ben Király
Tibor, az MTA rendes tagja részére ítélték oda az Akadé-
miai Aranyérmet.

2. Az Elnökség tagjai felkérik az Elnöki Titkárság vezetôjét
azAkadémiaiAranyérem elkészíttetésével kapcsolatos to-
vábbi feladatok koordinálására.

13/2011. (II. 22.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai – áttekintve a tudományos osztályok
indokolásait és meghallgatva az MTA Kitüntetési és Díj-
bizottsága javaslatait – titkos szavazással 2011-ben az
Akadémiai Díjat az alábbi személyek részére ítélték oda:
Lukács László, az MTA doktora (I. Nyelv- és Irodalom-
tudományok Osztálya), László János, az MTA doktora (II.
Filozófiai és Történettudományok Osztálya), Molnár
Lajos, az MTA doktora (III. Matematikai Tudományok
Osztálya), Popp József, az MTA doktora (IV. Agrártudo-
mányok Osztálya), Döme Balázs, PhD (V. Orvosi Tudo-
mányok Osztálya), Pécz Béla, az MTA doktora (VI.
Mûszaki Tudományok Osztálya), Hohmann Judit, az MTA
doktora (VII. Kémiai Tudományok Osztálya), Csuzdi
Csaba, az MTA doktora (VIII. Biológiai Tudományok
Osztálya), Rudas Tamás, az MTA doktora (IX. Gazdaság-
és Jogtudományok Osztálya), Tóth Gyula, a mûszaki tu-
domány kandidátusa és Völgyesi Lajos, az MTA doktora
(megosztott, X. Földtudományok Osztálya) és Bíró László
Péter, az MTA doktora (XI. Fizikai Tudományok Osz-
tálya).

2. Az Elnökség tagjai felkérik az Elnöki Titkárság vezetôjét
az Akadémiai Díjak elkészíttetésével kapcsolatos további
feladatok koordinálására.

14/2011. (II. 22.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai – áttekintve a javaslattevôk indokolá-
sait és meghallgatva az MTA Kitüntetési és Díjbizottsága
javaslatait – titkos szavazással 2011-ben azAkadémiai Új-
ságírói Díjat Herzka Ferenc részére ítélték oda.

2. Az Elnökség tagjai felkérik az Elnöki Titkárság vezetôjét
az Akadémiai Újságírói Díjak elkészíttetésével kapcsola-
tos további feladatok koordinálására.
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15/2011. (II. 22.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai egyetértettek a 2011. évi Magyar Tu-
domány Ünnepe vezértémájával:
fôcím: ÖSSZHANG

alcím: Tudomány a gazdaságban és a társadalomban

2. Az Elnökség tagjai egyetértettek a Magyar Tudomány Ün-
nepe 2011. évi rendezvénysorozatának elôzetes terveivel,
és felkérik Csépe Valéria fôtitkárhelyettest, hogy a 2011.
március 22-i elnökségi ülésen terjessze elô a Magyar Tu-
domány Ünnepe 2011. évi rendezvénysorozatának kiemelt
akadémiai programját és részletes ütemtervét.

16/2011. (III. 22.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai az e-választás informatikai rendszeré-
nek kialakítására készített elôterjesztést megismerték, „Az
e-választás forgatókönyvét és leírását” a 3. sz. melléklet
szerint elfogadták. Javasolják, hogy az MTA elnöke az e-
választás informatikai rendszerének és szoftverének elké-
szítésére a Kutatásszervezési Intézetet és az MTA Titkár-
ság Informatikai Fôosztályát kérje fel. A nem akadémikus
képviselôk e-választási rendszerének auditálását az MTA
Titkárság Informatikai Fôosztálya a forgatókönyv szerinti
ütemezéssel készítse elô.

2. Az Elnökség tagjai javasolják, hogy az Alapszabály 1. sz.
mellékletének módosítására vonatkozó elôterjesztést az
MTA elnöke a Közgyûlésnek – a még szükséges technikai
módosításokkal – terjessze elô.

17/2011. (III. 22.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai megismerték a Bolyai János Kutatási
Ösztöndíj keretszámainak felosztásáról szóló összefogla-
lást.

2. Az Elnökség tagjai azt javasolják a Bolyai János Kutatási
Ösztöndíj Kuratóriuma elnökének, hogy a testület a tudo-
mányterületek közötti elosztási arányok (keretszámok) ki-
alakításánál vegye figyelembe a pályázók számán kívül az
elôzô öt év pályázati arányát is.

18/2011. (III. 22.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudomány Ünnepe 2011. évi
rendezvénysorozatának kiemelt akadémiai programját és rész-
letes ütemtervét megismerték és elfogadják.

19/2011. (III. 22.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai tudomásul vették Németh Tamás fôtitkár
tájékoztatóját az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 2011.
február 28-i ülésének határozatairól.

20/2011. (III. 22.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Mindentudás Egyeteme projekt 2010-
2011. évi eredményeirôl szóló tájékoztatót támogatólag tudo-
másul vették.

21/2011. (III. 22.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai az Erdôtarcsai Akadémiai Üdülô ésAlko-
tóház 2010. évi gazdálkodásáról és kihasználtságáról szóló tá-
jékoztatást megismerték és tudomásul vették.
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18/2011. (IV. 5.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai megismerték és megvitatták az
MTA Könyvtári Bizottságának Ügyrendjét, és azt az elôter-
jesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadják.

19/2011. (IV. 5.) számú
VK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia 2010. évi költségvetésérôl és vagyoni helyzetének
alakulásáról szóló beszámolót megismerték, és azt az el-
ôterjesztés szerinti tartalommal – az ülésen tett módosítá-
sokkal –támogatják.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia 2010. évi költségvetésérôl és vagyoni helyzetének
alakulásáról szóló beszámoló támogatását javasolják az
Elnökség tagjainak, elfogadását a Közgyûlésnek.

20/2011. (IV. 5.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai megismerték és jóváhagyták a ku-
tatóintézetek és a támogatott kutatócsoportok 2010. évi be-
számolójáról szóló tájékoztatót.

21/2011. (IV. 5.) számú
VK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai megvitatták a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kutatóintézeti körbe nem tartozó költ-
ségvetési és egyéb szerveinek 2010. évi szakmai tevé-
kenységérôl szóló beszámolót, és az abban foglaltakat –
az ülésen tett módosítással – támogatják.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia kutatóintézeti körbe nem tartozó költségvetési és
egyéb szerveinek 2010. évi szakmai tevékenységérôl szóló
beszámolót az Elnökségnek támogatásra, a Közgyûlésnek
elfogadásra javasolják.

22/2011. (IV. 5.) számú
VK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia és intézményei által a 2010. évi közgyûlés óta a tár-
sadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló be-
számolót megismerték, és az elôterjesztés szerinti
tartalommal támogatják.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia és intézményei által a 2010. évi közgyûlés óta a tár-
sadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló be-

számoló támogatását javasolják az Elnökségnek, és azt el-
fogadásra javasolják a Közgyûlésnek.

23/2011. (IV. 5.) számú
VK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai megvitatták a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 2012. évi költségvetési irányelveirôl
szóló elôterjesztést és az abban foglaltakat – az ülésen tett
módosítással – támogatják.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia 2012. évi költségvetési irányelveirôl szóló elôter-
jesztést az Elnökségnek támogatásra, a Közgyûlésnek el-
fogadásra javasolják.

3. A Vezetôi Kollégium tagjai támogatják, hogy az MTA el-
nöke az Akadémia fejezet 2012. évi költségvetési tárgya-
lásain az irányelvekben foglaltakat képviselje.

24/2011. (IV. 5.) számú
VK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia Felügyelô Testületének jelentését megismerték, és
azt az elôterjesztés szerinti tartalommal támogatják.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia Felügyelô Testülete jelentésének támogatását java-
solják az Elnökségnek, elfogadásra a Közgyûlésnek.

25/2011. (IV. 5.) számú
VK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia testületeinek, közgyûlési bizottságainak és a Szé-
chenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia 2010. évi tevé-
kenységérôl szóló beszámolóit megismerték, és azokat az
elôterjesztés szerinti tartalommal támogatják.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia testületeinek, közgyûlési bizottságainak és a Szé-
chenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia 2010. évi tevé-
kenységérôl szóló beszámolóinak támogatását javasolják
az Elnökségnek, és elfogadásra a Közgyûlésnek.

26/2011. (IV. 5.) számú
VK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia területi bizottságainak 2010. évi tevékenységérôl
szóló beszámolóit megismerték, és azokat az elôterjesztés
szerinti tartalommal támogatják.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia területi bizottságainak 2010. évi tevékenységérôl
szóló beszámolóinak támogatását javasolják az Elnökség-
nek, és elfogadásra javasolják a Közgyûlésnek.

90 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2011. május 20.

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA
VEZETÔI KOLLÉGIUMÁNAK
a 2011. április 5-ei HATÁROZATAI



27/2011. (IV. 5.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai a Magyar TudományosAkadémia
2010. évi munkájáról szóló kormánytájékoztató elkészítésé-
nek koncepciójáról, annotált tartalomjegyzékérôl és ütemter-
vérôl szóló elôterjesztést megtárgyalták, és azt az abban fog-
lalt tartalommal elfogadásra javasolják az Elnökségnek.

28/2011. (IV. 5.) számú
VK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai az Országgyûlés számára az
MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetérôl ké-
szítendô Beszámoló (2009–2010) koncepcióját, annotált
tartalomjegyzékét és az elkészítésének ütemezését megis-
merték.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai az Országgyûlés számára ké-
szítendô Beszámoló koncepcióját és annotált tartalom-
jegyzékét az Elnökségnek támogatásra, a Közgyûlésnek
elfogadásra javasolják.

Napirend:

1. Tájékoztató a kutatóintézetek 2010. évi tudományos te-
vékenységérôl

2. A külsô tanácsadó testületek 2011. évi feladatai
3. Tájékoztató az MTA 2012. évi költségvetési irányelveirôl
4. Fiatal kutatói álláshelyek:

4.1. A 2007–2010. évi fiatal kutatói ciklus lezárása,
értékelése

4.2. Tájékoztató a fiatal kutatói álláshelyek 2011–2014.
évi pályázati ciklusa ütemtervének idôarányos
teljesítésérôl

5. Tájékoztató a támogatott kutatócsoporti pályázati felhí-
vásra beérkezett pályázatokról

6. Akadémiai Ifjúsági Díj:
6.1. Akadémiai Ifjúsági Díj értékelése az elmúlt négy év

alapján
6.2. Tájékoztató a 2011. évi Akadémiai Ifjúsági Díj

pályázat indításáról
7. A kormánytájékoztató annotált tartalomjegyzékének el-

fogadása
8. Az országgyûlési beszámoló annotált tartalomjegyzéké-

nek elfogadása
9. Egyebek

AKT 1/2/2011 (04. 11.) határozat:

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) egyhangú-
lag tudomásul vette a kutatóintézetek 2010. évi tudomá-
nyos tevékenységérôl szóló tájékoztatót.

AKT 2/2/2011 (04. 11.) határozat:

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) egyhangú-
lag elfogadta, hogy a külsô tanácsadó testületek (KTT-k)
a kutatóintézetek 2009. évi tevékenységérôl alkotott érté-
kelését tekinti az intézetek munkájáról szóló részletes
elemzésnek. Ilyen típusú részletes, írásos értékelést az AKT

a KTT-ktôl legközelebb az intézetek 2012. évi munkájáról
kér be. Amennyiben az igazgató megbízása három éven
belül lejár, az AKT részletes elemzést kérhet a KTT-tôl. A
KTT-k egyébként az akadémiai törvényben leírtaknak meg-
felelôen folyamatosan figyelemmel kísérik a kutatóintéze-
tek tevékenységét, tanácsaikkal segítik mûködésüket.

AKT 3/2/2011 (04. 11.) határozat:

A Magyar Tudományos Akadémia 2012. évi költségvetési
irányelveirôl szóló tájékoztatót az AKT egyhangúlag elfo-
gadta.

AKT 4/2/2011 (04. 11.) határozat:

Az AKT egyhangúlag elfogadta a tudományterületi szak-
bizottságok értékelését a 2007-2010. évi fiatal kutatói cik-
lusról, valamint a három tudományterületi szakbizottság
javaslatát a fiatal kutatói álláshelyek kutatóintézetekhez
történô odaítélésérôl.

AKT 5/2/2011 (04. 11.) határozat:

Az AKT egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót a támogatott
kutatócsoportok létrehozására benyújtott pályázatokról az
újabb pályázati ciklusban (2012–2016).

AKT 6/2/2011 (04. 11.) határozat:

Az AKT egyhangúlag elfogadta az Akadémiai Ifjúsági Díj-
ról az elmúlt négy év alapján készített értékelést, és egy-
hangúlag támogatta a 2011. évi Akadémiai Ifjúsági Díj
pályázati kiírásának szövegtervezetét.

AKT 7/2/2011 (04. 11.) határozat:

Az AKT egyhangúlag elfogadta a kormánytájékoztató és
az országgyûlési beszámoló annotált tartalomjegyzékét.
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AZAKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA
2011. április 11-i ülésének (AKT 2/2011)

HATÁROZATAI



1/2011. (V. 2.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése (az Akadémi-
kusok Gyûlése) határozatképes.

2/2011. (V. 2.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése (az Akadémi-
kusok Gyûlése) a 181. közgyûlés május 2-i ülésnapjának
tárgysorozatát elfogadja.

3/2011. (V. 2.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése (az Akadémi-
kusok Gyûlése) az ülésen elhangzottakról szóló, szó szerinti

jegyzôkönyv hitelesítésével Kamarás Katalin és Závodszky
Péter akadémikusokat bízza meg.

4/2011. (V. 2.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése (az Akadémi-
kusok Gyûlése) a Szavazatszámláló és -hitelesítô Bizottság
elnökéül Balázs Ervin akadémikust, tagjaiul Lamm Vanda és
Lévai Péter akadémikusokat nevezi ki.

5/2011. (V. 2.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia 2011. május 2-i Köz-
gyûlése (az Akadémikusok Gyûlése) Tóth Miklóst a Magyar
Tudományos Akadémia levelezô tagjává választotta.

6/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar TudományosAkadémia Közgyûlése határozatképes.

7/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése elfogadja,
hogy 2011. május 3-i ülésén valamennyi, általa tárgyalt kér-
désben gépi szavazás útján hozzon döntést, valamint a Köz-
gyûlés napirendjére tûzött személyi kérdésekben gépi szava-
zással válasszon.

8/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia 181. köz-
gyûlésének május 3-i ülésnapján a tárgysorozat 1–12. napi-
rendi pontjai vonatkozásában levezetô elnökül Németh Tamást,
az MTA fôtitkárát, a 13–18. napirendi pontjai vonatkozásában
Kroó Norbertet, az MTA alelnökét választja.

9/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia 181. köz-
gyûlésének tárgysorozatát elfogadja.

10/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés az ülésen elhangzottakról szóló szó szerinti
jegyzôkönyv hitelesítésével Hamza Gábor akadémikust és
Bányai Éva nem akadémikus közgyûlési képviselôt bízza
meg.

11/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Szavazathitelesítô Bizottság elnökéül Lamm
Vanda akadémikust, tagjaiul Trócsányi Zoltán akadémikust
és Mátyus László nem akadémikus közgyûlési képviselôt
bízza meg.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA
181. KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZATOK

AZAKADÉMIKUSOK GYÛLÉSÉNEK HATÁROZATAI,
2011. május 2.

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA
181. KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZATOK

A TELJES KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI,
2011. május 3.
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12/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar TudományosAkadémia elnökének az
Akadémia 2010. évi tevékenységérôl szóló beszámolóját meg-
vitatta, és az abban foglaltakat elfogadja.

13/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia 2010. évi
költségvetésérôl és vagyoni helyzetérôl szóló beszámolót
megvitatta, és az abban foglaltakat elfogadja.

14/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar TudományosAkadémia kutatóintézeti
körbe nem tartozó költségvetési szerveinek 2010. évi szakmai
tevékenységérôl szóló beszámolóját megvitatta és elfogadja.

15/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia és intézmé-
nyei által a 2010. évi közgyûlés óta a társadalmi szervezetek-
nek nyújtott támogatásokról szóló beszámolót megismerte, és
az abban foglaltakat elfogadja.

16/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

1. A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia 2012. évi
költségvetési irányelveit megvitatta, és az abban foglalta-
kat elfogadja.

2. A Közgyûlés felhatalmazza az MTA elnökét, hogy az aka-
démiai költségvetési fejezet 2012. évi költségvetési tár-
gyalásain az irányelvekben foglaltakat képviselje.

17/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelye-
inek 2010. évi tevékenységérôl szóló beszámolót megismerte,
és az abban foglaltakat elfogadja.

18/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia Felügyelô
Testületének jelentését megismerte, és azt az elôterjesztés sze-
rinti tartalommal elfogadja.

19/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 2010. évi
tevékenységérôl szóló beszámolót megismerte, és az abban
foglaltakat elfogadja.

20/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Doktori Tanács 2010. évi tevékenységérôl
szóló beszámolót megismerte, és az abban foglaltakat elfo-
gadja.

21/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság 2010. évi
tevékenységérôl szóló beszámolót megismerte, és az abban
foglaltakat elfogadja.

22/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia
2010. évi tevékenységérôl szóló beszámolót megismerte, és
az abban foglaltakat elfogadja.

23/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Tudományetikai Bizottság 2010. évi tevé-
kenységérôl szóló beszámolót megismerte, és az abban fog-
laltakat elfogadja.

24/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Vagyonkezelô Testület 2010. évi tevékenysé-
gérôl szóló beszámolót megismerte, és az abban foglaltakat
elfogadja.

25/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia területi bi-
zottságainak 2010. évi tevékenységérôl szóló beszámolóit
megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.

26/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

1. A Közgyûlés megtárgyalta az Országgyûlés számára az
MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetérôl ké-
szítendô beszámoló (2009–2010) koncepcióját, annotált
tartalomjegyzékét és elkészítésének ütemtervét, és az
abban foglaltakat elfogadja.

2. A Közgyûlés elfogadja az Országgyûlési beszámolóval
kapcsolatos feladatok meghatározását a határidôk megje-
lölésével.

27/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

1. A Közgyûlés az elektronikus választás informatikai rend-
szere kialakításának és a vonatkozó szabályozások módo-



sításának elveit tartalmazó elôterjesztést megismerte, és
azt az elôterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

2. A Közgyûlés felhatalmazza azAkadémia elnökét, hogy az
e-választás bevezetésével kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg, és az e-választási rendszer tesztüzemû mûköd-
tetését indítsa el (a tudományos bizottsági szavazásokon).

3. A Közgyûlés felkéri az Akadémia elnökét, hogy az e-vá-
lasztással kapcsolatos Alapszabály-módosítás tervezetét
készítse elô, és azt terjessze a Közgyûlés elé.

28/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia tisztújító Közgyûlése ha-
tározatképes.

29/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tiszt-
ségére 2011. május 3. napjától Pálinkás József akadémikust
választja.

30/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar TudományosAkadémia fôtitkári tiszt-
ségére 2011. május 3. napjától Németh Tamás akadémikust
választja.

31/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkár-he-
lyettesi tisztségére 2011. május 3. napjától CsépeValéria aka-
démikust választja.

32/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia élettudomá-
nyi alelnöki tisztségére 2011. május 3. napjától Dudits Dénes
akadémikust választja.

33/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia társadalom-
tudományi alelnöki tisztségére 2011. május 3. napjától Ma-
róth Miklós akadémikust választja.

34/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia természettu-
dományi alelnöki tisztségére 2011. május 3. napjától Szász
Domokos akadémikust választja.

35/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
tagjául az élettudományok területérôl 2011. május 3. napjától
Hámori József akadémikust választja.

36/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
tagjául a társadalomtudományok területérôl 2011. május 3.
napjától Török Ádám akadémikust választja.

37/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
tagjául a természettudományok területérôl 2011. május 3. nap-
jától Bokor József akadémikust választja.

38/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar TudományosAkadémia Közgyûlése a tudományos
osztályok jelölései alapján Varga Pált, az MTA levelezô tag-
ját, ZsoldosAttilát, az MTA levelezô tagját, Rónyai Lajost, az
MTA rendes tagját, Schmidt Jánost, az MTA rendes tagját,
Palkovits Miklóst, az MTA rendes tagját, Kurutzné Kovács
Mártát, az MTA rendes tagját, Hudecz Ferenc, az MTA leve-
lezô tagját, Gergely Pált, az MTA rendes tagját, M. Szabó
Miklóst, az MTA rendes tagját, Pósfai Mihályt, az MTA le-
velezô tagját, Vincze Imrét, az MTA rendes tagját, valamint
Gósy Máriát, a nyelvtudomány doktorát, Halász Gábort, az
MTA doktorát, Krisztin Tibort, az MTA doktorát, Palkovics
Lászlót, az MTA doktorát, Karádi Istvánt, az MTA doktorát,
Czigány Tibort, az MTA doktorát, Lendvay Györgyöt, az
MTA doktorát, Bakonyi Gábort, az MTA doktorát, Kiss Györ-
gyöt, az MTA doktorát, Gábris Gyulát, az MTA doktorát,
Makai Mihályt, az MTA doktorát 2011. május 3. napjától a
Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának tagjául
választja.

39/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar TudományosAkadémia Közgyûlése a tudományos
osztályok jelölései alapján Fodor Pált, az MTA doktorát, Csej-
tei Dezsôt, az MTA doktorát, Füredi Zoltánt, az MTA rendes
tagját, Barnabás Beátát, az MTA levelezô tagját, Ádám Vero-
nikát, az MTA rendes tagját, Pap Lászlót, az MTA rendes tag-
ját, Huszthy Pétert, az MTA doktorát, Nusser Zoltánt, az MTA
levelezô tagját, Chikán Attilát, az MTA levelezô tagját, De-
mény Attilát, az MTA levelezô tagját, Kürti Jenôt, az MTA
doktorát 2011. május 3. napjától a Magyar TudományosAka-
démia Doktori Tanácsának póttagjául választja.
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40/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése a Jelölôbi-
zottság javaslata alapján Horn Pétert, az MTA rendes tagját,
Imre Lászlót, az MTA levelezô tagját, Kurutzné Kovács Már-
tát, az MTA rendes tagját, Perczel Andrást, az MTA levelezô
tagját, R. Várkonyi Ágnest, az MTA levelezô tagját, Roósz
Andrást, az MTA rendes tagját, valamint Solymos Rezsôt, az
MTA rendes tagját 2011. május 3. napjától a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Felügyelô Testületének tagjául választja.

41/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése a Jelölôbi-
zottság javaslata alapján Paládi-Kovács Attilát, az MTA ren-
des tagját 2011. május 3. napjától a Magyar TudományosAka-
démia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának elnökéül
választja.

42/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar TudományosAkadémia Közgyûlése a tudományos
osztályok jelölései alapján Bitskey Istvánt, az MTA levelezô
tagját, Fehér M. Istvánt, az MTA levelezô tagját, Ruzsa Z.
Imrét, az MTA rendes tagját, Solti Lászlót, az MTA rendes
tagját, Kosztolányi Györgyöt, az MTA rendes tagját, Michel-
berger Pált, az MTA rendes tagját, Farkas Józsefet, az MTA
rendes tagját, Fésüs Lászlót, az MTA rendes tagját, Vörös
Imrét, az MTA levelezô tagját, Márton Pétert, az MTA rendes
tagját, Lévai Pétert, az MTA levelezô tagját, valamint Ba c-
zerowski Janusz nem akadémikus köztestületi tagot, Pálffy
Géza nem akadémikus köztestületi tagot, Gerencsér László
nem akadémikus köztestületi tagot, Tóth Magdolna nem aka-
démikus köztestületi tagot, Pénzes István nem akadémikus
köztestületi tagot, Kövesné Gilicze Éva nem akadémikus köz-
testületi tagot, Gáspár Vilmos nem akadémikus köztestületi
tagot, BáldiAndrás nem akadémikus köztestületi tagot, Finsz-
ter Géza nem akadémikus köztestületi tagot, Hably Lilla nem
akadémikus köztestületi tagot, Groma Istvánt nem akadémi-

kus köztestületi tagot 2011. május 3. napjától a Magyar Tu-
dományos Akadémia Tudományetikai Bizottságának tagjául
választja.

43/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar TudományosAkadémia Közgyûlése a Jelölôbizott-
ság javaslata alapján Balogh Margitot, az MTA Társadalom-
kutató Központ igazgatóját, Bársony Istvánt, az MTA levelezô
tagját, Marton Áront, az MTA Létesítménygazdálkodási Köz-
pontjának igazgatóját, Oberfrank Ferenc tudományos tanácsa-
dót, Palkovics Lászlót, az MTA levelezô tagját, Sárközy Ta-
mást, az MTA doktorát, Vajna Zoltánt, az MTA rendes tagját
2011. május 3. napjától a Magyar Tudományos Akadémia a
Vagyonkezelô Testületének tagjául választja.

44/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Jelölôbizottság elôterjesztésének megtárgya-
lását követôen az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetôinek Taná-
csának jelölése alapján Szörényi Lászlót – mint azAkadémiai
KutatóhelyekVezetôinek Tanácsa társadalomtudományi szek-
ciója képviselôjét – az MTA Elnöksége tagjául választja.

45/2011. (V. 3.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar TudományosAkadémia Közgyûlése a tudományos
osztályok jelölései alapján Nyomárkay Istvánt, az MTA ren-
des tagját, Solymosi Lászlót, az MTA levelezô tagját, Hatvani
Lászlót, az MTA rendes tagját, Mézes Miklóst, az MTA leve-
lezô tagját, Oláh Editet, az MTA levelezô tagját, Páczelt Ist-
vánt, az MTA rendes tagját, Hargittai Magdolnát, az MTA ren-
des tagját, Mahunka Sándort, az MTA rendes tagját, Zalai
Ernôt, az MTA rendes tagját, Bozó Lászlót, az MTA levelezô
tagját, Patkós Andrást, az MTA rendes tagját 2011. május 3.
napjától a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyó-
irat-kiadó Bizottságának tagjául választja.
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A Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének E-660/16/2009. számú, 2009. május 29-én ki-
adott alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alap-
ján az alábbiak szerint módosítom:

1. Az elsô bekezdés helyébe a következô szöveg lép:
A kutatóintézetet Magyar Biológiai Kutatóintézet néven a vallás- és közoktatásügyi miniszter alapította 735/1926.V. K. M.
(III. 13.) számú rendeletével 1926-ban. A 17.300/1936. V. K. M. rendelettel létesült és a Minisztertanács 10/1951. (I. 6.)
M. T. rendeletével a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezett és a Magyar Tudományos Akadémia fôtit-
kára 8/1982. (A. K. 2.) MTA–F. számú utasításával Magyar TudományosAkadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre
változtatott elnevezésû Tihanyi Biológiai Kutató Intézet alapító okiratát – az E-660/16/2009. sz. alapító okiratot módosítva
– a Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:”

2. Az 1. pont 1.3. alpontban az „of the” szövegrész hatályát veszti.
3. Az 1. pont az alábbi 1.4.1 alponttal egészül ki:

„1.4.1 telephelye: 5358 Tiszafüred, Füredi u. 10.”
4. Az 1. pont 1.5. alpontja kiegészül az „illetékessége” szövegrésszel.
5. A 2. pont 2.1 alpontja hatályát veszti.
6. A 4. pont 4.1 alpontja kiegészül az „(a továbbiakban: Akadémia)” szövegrésszel.
7. A 6. pont helyébe a következô szöveg lép:

„A kutatóintézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet (a továbbiak-
ban: Ámr.) 8/A. §-a szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.”

8. A 7. pont kiegészül az „Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés” szövegrésszel.
9. A 8. pont helyébe a következô szövegrész lép, és az az alábbi alpontokkal egészül ki:

„A kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv tartozik, amelynek
8.1 neve Magyar Tudományos Akadémia

Duna-kutató Intézet
(a továbbiakban: MTA DKI)

8.2 székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 8-10.
Az irányító szerv kijelölése alapján a kutatóintézet és az MTA DKI önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv kö-
zötti külön megállapodásnak tartalmaznia kell az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.ren-
deletben meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében a munkamegosztás és a felelôsségvállalás megosztásának
rendjét.A megállapodást az irányító szerv képviseletében a Magyar TudományosAkadémia Titkársága Pénzügyi Fôosztályának
vezetôje hagyja jóvá.”

10. A 9. pont bevezetô szövegrésze helyébe a következô szöveg lép:
„A kutatóintézet tevékenységei
A kutatóintézet az MTAtv. 3.§-ában megjelölt közfeladatokat látja el a jelen alapító okiratban meghatározott és részlete-
zett körben, az alábbi szakfeladatok szerint.”

11. A 9. pont 9.1., 9.3. és 9.4. alpontjai helyébe a következô szöveg lép:
„9.1 A kutatóintézet alaptevékenysége:

A kutatóintézet mûködésének célja a magyarországi édesvizek biológiai kutatása, ezen belül kiemelten a Balaton él-
ôvilágával összefüggôen biológiai, élettani és neurobiológiai kutatások folytatása, valamint a Tisza és a tiszai Alföld
hidrológiai, vízkémiai, hidrobiológiai és tájföldrajzi következményeinek következetes vizsgálata.
A kutatóintézet kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
− a Balaton élôvilágával összefüggô biológiai kutatások, a balatoni anyagforgalommal kapcsolatos táplálkozás-bio-

lógiai és produkció-biológiai kutatások
− hidrobotanikai kutatások (algák, tápelemforgalom, makrofiták kutatása)

KÖZLEMÉNYEK
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− hidrozoológia kutatások (zooplankton, élôbevonat, makrogerinctelen-fauna és halbiológiai kutatások)
− kísérletes állattani kutatások (molekuláris összehasonlító neurobiológiai vizsgálatok gerinctelen modellszerveze-

teken
− A Tisza és a tiszai Alföld természeti múltjának, múlt-, jelen- és jövôbeli természetes változásainak és a mestersé-

ges beavatkozások hidrológiai, vízkémiai, hidrobiológiai és tájföldrajzi következményeinek következetes vizsgá-
lata; a Tisza biológiai anyagforgalmával kapcsolatos kutatások;

− a Tisza és vízgyûjtô területe élôvilággal összefüggô taxonómiai, cönológiai, ökológiai, és élettani kutatások; a klí-
madinamizmus és a vízjárás biotikus hatásának vizsgálatai;

− a várható természeti és emberi hatások elôrejelzése és modellezése;
− a vízhasználat, a vízkormányzás, a tájrendezés és egyéb mesterséges beavatkozások ökológiai hátterének meg-

alapozása;
− az élôhelyek, a biodiverzitás és a vízminôség védelmével kapcsolatos hatályos nemzetközi egyezmények végre-

hajtásának elômozdítása, és az ezekkel kapcsolatos kutatások.
A kutatóintézet kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg;
− segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
− együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más or-

szágok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar limnológiai kuta-
tások jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;

− hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
− szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
− a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-

képzési feladatokat lát el;
− szakkönyvtárat mûködtet.

9.2 (Hatályon kívül helyezve.)
9.3 A kutatóintézet alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a 2010. január 1.

napjától érvényes szakfeladatrend szerint:
A kutatási feladatokhoz kapcsolódóan:

72.11Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
szakfeladat: 721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása

721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés

72.19Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás és fejlesztés
szakfeladat: 721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás és fejlesztés komplex támogatása

721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés

74.90Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749050 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
58.11Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
58.19Egyéb kiadói tevékenység

szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység
69.20Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi tevékenység

szakfeladat: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi tevékenység
71.12Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás

szakfeladat: 711200 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás
82.30Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.42Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés

85.59Máshova nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb felnôttoktatás

91.01Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
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910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

9.4 A kutatóintézet vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege egy-
mást követô két évben nem haladhatja meg a ténylegesen teljesített – a költségvetési támogatást is magába foglaló – össz-
bevétel egyharmadát.”

12. A 10. pontban az „a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia)” szövegrész helyébe a „az Akadémia”
szövegrész lép.

13. A 11. pont helyébe a következô szöveg lép:
„A kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

14. A 12. pont helyébe a következô szöveg lép:
„A kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok
szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési sza-
bályzat tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.”

15. A 13. pont kiegészül az „MTAtv.-ben és” szövegrésszel, valamint a „vagyonhasználati” szövegrész helyébe az „ingatlan-
használati” szövegrész lép.

16. A 14. pont helyébe a következô szövegrész lép:
„Az Akadémia ingó vagyonának (tárgyi eszközök, készletek) használatba adásáról az Akadémia a közgyûlés által elfoga-
dott vagyongazdálkodási irányelvekben foglaltakkal összhangban a kutatóintézettel ingó vagyon használati szerzôdést köt.
A kutatóintézet a használatában lévô immateriális javakkal - a vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve - a jelen
alapító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.”

17. A 16. pont kiegészül az „– a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban
–” szövegrésszel.

18. A 17. pont helyébe a következô szöveg lép:
„A kutatóintézet az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszkö-
zeivel, értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.”

19. A 18. pont helyébe a következô szövegrész lép:
„Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az
E-660/16/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti.”

20. Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba azzal, hogy az E-660/16/2009. számú,
2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti. Jelen alapító okirat módosítás hatályba lé-
pésével egyidejûleg az E-660/16/2009. számú alapító okirat 1.1, 2., 3., 7., 10., 13., 15. és 16. pontjában a „Kutatóintézet”
szövegrész „kutatóintézet” szövegrészre változik; az alapító okirat 2.1 alpontja, 5. pontja és 9.2. alpontja hatályát veszti.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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Alapító Okirat

(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A kutatóintézetet Magyar Biológiai Kutatóintézet néven a vallás- és közoktatásügyi miniszter alapította 735/1926. V. K. M.
(III. 13.) számú rendeletével 1926-ban. A 17.300/1936. V. K. M. rendelettel létesült és a Minisztertanács 10/1951. (I. 6.) M. T.
rendeletével a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezett és a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára
8/1982. (A. K. 2.) MTA–F. számú utasításával Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre vál-
toztatott elnevezésû Tihanyi Biológiai Kutató Intézet alapító okiratát – az E-660/16/2009. sz. alapító okiratot módosítva – a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv

1.1 neve: Magyar Tudományos Akadémia
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
(a továbbiakban: kutatóintézet)

1.2 rövidített neve: MTA BLKI
1.3 angol nyelvû megnevezése: Balaton Limnological Research Institute,

Hungarian Academy of Sciences
1.4 székhelye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.

1.4.1 telephelye: 5358 Tiszafüred, Füredi u. 10.
1.5 illetékessége, mûködési köre: országos

2. A kutatóintézet alapítója: vallás- és közoktatásügyi miniszter
2.1 (Hatályon kívül helyezve)

3. Az alapítás idôpontja: 1926. március 13.
4. A kutatóintézet irányító szervének

4.1 neve: Magyar Tudományos Akadémia
(a továbbiakban: Akadémia)

4.2 székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
5. (Hatályon kívül helyezve.)
6. A kutatóintézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet (a továbbiak-

ban: Ámr.) 8/A. §-a szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.
7. A kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
8. A kutatóintézetet jogi személy, hozzá önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv tartozik, amelynek

8.1 neve Magyar Tudományos Akadémia Duna-kutató Intézet
(a továbbiakban: MTA DKI)

8.2 székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 8-10.
Az irányító szerv kijelölése alapján a kutatóintézet és az MTA DKI önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv közötti
külön megállapodásnak tartalmaznia kell az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet-
ben meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében a munkamegosztás és a felelôsségvállalás megosztásának
rendjét. A megállapodást az irányító szerv képviseletében a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Pénzügyi Fôosz-
tályának vezetôje hagyja jóvá.

9. A kutatóintézet tevékenységei
A kutatóintézet az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el a jelen alapító okiratban meghatározott és részlete-
zett körben, az alábbi szakfeladatok szerint.
9.1 A kutatóintézet alaptevékenysége:

A kutatóintézet mûködésének célja a magyarországi édesvizek biológiai kutatása, ezen belül kiemelten a Balaton élô-
világával összefüggôen biológiai, élettani és neurobiológiai kutatások folytatása, valamint a Tisza és a tiszai Alföld
hidrológiai, vízkémiai, hidrobiológiai és tájföldrajzi következményeinek következetes vizsgálata.
A kutatóintézet kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
− a Balaton élôvilágával összefüggô biológiai kutatások, a balatoni anyagforgalommal kapcsolatos táplálkozás-bi-
ológiai és produkció-biológiai kutatások

− hidrobotanikai kutatások (algák, tápelemforgalom, makrofiták kutatása)
− hidrozoológia kutatások (zooplankton, élôbevonat, makrogerinctelen-fauna és halbiológiai kutatások)
− kísérletes állattani kutatások (molekuláris összehasonlító neurobiológiai vizsgálatok gerinctelen modellszerveze-
teken
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− A Tisza és a tiszai Alföld természeti múltjának, múlt-, jelen- és jövôbeli természetes változásainak és a mestersé-
ges beavatkozások hidrológiai, vízkémiai, hidrobiológiai és tájföldrajzi következményeinek következetes vizsgála-
ta; a Tisza biológiai anyagforgalmával kapcsolatos kutatások;

− a Tisza és vízgyûjtô területe élôvilággal összefüggô taxonómiai, cönológiai, ökológiai, és élettani kutatások; a klí-
madinamizmus és a vízjárás biotikus hatásának vizsgálatai;

− a várható természeti és emberi hatások elôrejelzése és modellezése;
− a vízhasználat, a vízkormányzás, a tájrendezés és egyéb mesterséges beavatkozások ökológiai hátterének meg-
alapozása;

− az élôhelyek, a biodiverzitás és a vízminôség védelmével kapcsolatos hatályos nemzetközi egyezmények végrehaj-
tásának elômozdítása, és az ezekkel kapcsolatos kutatások.

A kutatóintézet kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg;
− segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
− együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más or-
szágok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar limnológiai kuta-
tások jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;

− hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
− szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
− a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-
képzési feladatokat lát el;

− szakkönyvtárat mûködtet.
9.2 (Hatályon kívül helyezve.)
9.3 A kutatóintézet alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a

2010. január 1. napjától érvényes szakfeladatrend szerint:
A kutatási feladatokhoz kapcsolódóan:
72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás és fejlesztés
szakfeladat: 721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás és

fejlesztés komplex támogatása
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés

74.90 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749050 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység

szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi tevékenység

szakfeladat: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi tevékenység
71.12 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás

szakfeladat: 711200 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb felnôttoktatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások



9.4 A kutatóintézet vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege egy-
mást követô két évben nem haladhatja meg a ténylegesen teljesített – a költségvetési támogatást is magába foglaló – össz-
bevétel egyharmadát.

10. Az MTAtv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a kutatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét magasabb
vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelô nyilvános
pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt évre – az Akadémia elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (vonja vissza
megbízását).

11.A kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényt és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12.A kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok szak-
feladatrend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat
tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. AzAkadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a kutatóintézettel ingatlanhasználati szerzôdést köt, azMTAtv-ben és
Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint.

14.Az Akadémia ingó vagyonának (tárgyi eszközök, készletek) használatba adásáról az Akadémia a közgyûlés által elfogadott
vagyongazdálkodási irányelvekben foglaltakkal összhangban a kutatóintézettel ingó vagyon használati szerzôdést köt. A ku-
tatóintézet a használatában lévô immateriális javakkal - a vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve - a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

15. A kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadé-
miai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdonnal a kutatóintézet az Akadémia Alapszabályá-
nak 66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel össz-
hangban – maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv. 23. § (6) bekez-
dése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.

17.A kutatóintézet az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközei-
vel, értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az E-
660/16/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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E– 397/2011.

Alapító Okirat módosítás

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének E-532/1/2010. számú, 2010. május 7-én kiadott alapító ok-
iratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak
szerint módosítom:
1. Az elsô bekezdés helyébe a következô szöveg lép:

„A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 4.231/1949. (IX. 13.) M. T. számú rendeletével létesített, majd a Minisz-
tertanács 10/1951. (I. 6.) M. T. számú rendeletével a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezett Nyelvtu-
dományi Intézet alapító okiratát az E-532/1/2010. sz. alapító okiratot módosítva a Magyar TudományosAkadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel össz-
hangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:”

2. Az 1. pont 1.1 alpontjában az intézet neve az alábbiak szerint módosul:
„Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézet”

3. Az 1. pont 1.3 pontjában az „of the” szövegrész hatályát veszti.
4. Az 1. pont 1.4 alpontja kiegészül az „illetékessége” szövegrésszel.
5. A 4. pont 4.1 alpontja kiegészül az „(a továbbiakban: Akadémia)” szövegrésszel.
6. A 6. pont helyébe a következô szöveg lép:

„Az intézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 8/A. §-a szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.”

7. A 8. pont helyébe a következô szövegrész lép:
„Az intézet jogi személy, amelyhez önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.”

8. A 9. pont bevezetô szövegrésze helyébe a következô szöveg lép:
„Az intézet tevékenységei
Az intézet az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el a jelen alapító okiratban meghatározott és részletezett kör-
ben, az alábbi szakfeladatok szerint”

10. A 9. pont 9.1., 9.3. és 9.4. alpontjai helyébe a következô szöveg lép:
„9.1. Az intézet alaptevékenysége:

Az intézet mûködésének célja a magyar nyelvészet minden területének mûvelése, általános és alkalmazott nyelvészeti
kutatások végzése, az uráli nyelvészet tudományos vizsgálata, fonetikai kutatások folytatása.
Az intézet kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
– nyelvelméleti és magyar nyelvészeti alapkutatások: nyelvelmélet, fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, sze-

mantika, pragmatika;
– nyelvrokonsági, nyelvtipológiai, nyelvtörténeti alapkutatások és uralisztikai kutatások;
– keleti nyelvek kutatása;
– szótártani kutatások végzése, a magyar nyelv nagyszótárának elkészítése;
– társadalmi nyelvészeti kutatások, élônyelvi és többnyelvûségi kutatások;
– kísérletes nyelvészeti kutatások: pszichlingvisztikai és neurolingvisztikai kutatások;
– nyelv- és beszédtechnológiai kutatások és kísérleti fejlesztés.
Az intézet kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más or-

szágok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar nyelvtudomány
jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;

– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-

képzési feladatokat lát el;
- nyelvtudományi szakkönyvtárat mûködtet.

9.2. (Hatályon kívül helyezve)
9.3. Az intézet alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08

és a 2010. január 1. napjától érvényes szakfeladat-rend szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés



74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749031 Módszertani szakirányítás

749040 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció
749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
18.13 Nyomdai elôkészítô tevékenység

szakfeladat: 181300 Nyomdai elôkészítô tevékenység
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység

szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás

szakfeladat: 620200 Információ-technológiai szaktanácsadás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
84.21 Külügyek

szakfeladat: 842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 855935 Szakmai továbbképzések

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

9.4. Az intézet vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege azonban
két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyharmadát.”

10. A 10. pontban az „a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia)” szövegrész helyébe a „az Akadémia”
szövegrész lép.

11. A 11. pont helyébe a következô szöveg lép:
„Az intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

12. A 12. pont helyébe a következô szöveg lép:
„Az intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok szak-
feladat-rend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabály-
zat tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.”

13. A 13. pont kiegészül az „MTAtv.-ben és” szövegrésszel, valamint a „vagyonhasználati” szövegrész helyébe az „ingatlan-
használati” szövegrész lép.

14. A 14. pont helyébe a következô szövegrész lép:
„Az Akadémia ingó vagyonának (tárgyi eszközök, készletek) használatba adásáról az Akadémia a közgyûlés által elfoga-
dott vagyongazdálkodási irányelvekben foglaltakkal összhangban az intézettel ingó vagyon használati szerzôdést köt. Az
intézet a használatában lévô immateriális javakkal - a vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve - a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.”

15. A 16. pont kiegészül az „– a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban –”
szövegrésszel.

16. A 17. pont helyébe a következô szöveg lép:
„Az intézet az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel,
értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.”

17. A 18. pont helyébe a következô szövegrész lép:
„Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az E-
532/1/2010. számú, 2010. május 7-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti.”

18. Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba azzal, hogy az E-532/1/2010. számú,
2010. május 7-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti. Jelen alapító okirat módosítás hatályba lépés-
ével egyidejûleg az E-532/1/2010. számú alapító okirat 1.1, 2., 4., 7., 10., 13., 15. és 16. pontjában az „Intézet” szöveg-
rész „intézet” szövegrészre változik; az alapító okirat 2.1 alpontja, 5. pontja és 9.2. alpontja hatályát veszti.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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E– 397/1/2011.

Alapító Okirat

(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 4.231/1949. (IX. 13.) M. T. számú rendeletével létesített, majd a Miniszterta-
nács 10/1951. (I. 6.) M. T. számú rendeletével a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezett Nyelvtudományi
Intézet alapító okiratát az E-532/1/2010. sz. alapító okiratot módosítva a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi
XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes
szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv

1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézet
(a továbbiakban: intézet)

1.2. angol nyelvû megnevezése: Research Institute for Linguistics,
Hungarian Academy of Sciences

1.3. székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 33.
1.4. illetékessége, mûködési köre: országos

2. Az intézet alapítója: Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
3. Az alapítás idôpontja: 1949. szeptember 13.
4. Az intézet irányító szervének

4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
(a továbbiakban: Akadémia)

4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
5. (Hatályon kívül helyezve)
6. Az intézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet (a továbbiakban:

Ámr.) 8/A. §-ában foglaltak szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.
7. Az intézet szakágazati besorolása: 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés.
8. Az intézet jogi személy, amelyhez önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az intézet tevékenységei

Az intézet az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban meghatározott és részletezett
körben, az alábbi szakfeladatok szerint:
9.1. Az intézet alaptevékenysége:

Az intézet mûködésének célja a magyar nyelvészet minden területének mûvelése, általános és alkalmazott nyelvésze-
ti kutatások végzése, az uráli nyelvészet tudományos vizsgálata, fonetikai kutatások folytatása.
Az intézet kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
– nyelvelméleti és magyar nyelvészeti alapkutatások: nyelvelmélet, fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, sze-
mantika, pragmatika;

– nyelvrokonsági, nyelvtipológiai, nyelvtörténeti alapkutatások és uralisztikai kutatások;
– keleti nyelvek kutatása;
– szótártani kutatások végzése, a magyar nyelv nagyszótárának elkészítése;
– társadalmi nyelvészeti kutatások, élônyelvi és többnyelvûségi kutatások;
– kísérletes nyelvészeti kutatások: pszicholingvisztikai és neurolingvisztikai kutatások;
– nyelv- és beszédtechnológiai kutatások és kísérleti fejlesztés.
Az intézet kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más or-
szágok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar nyelvtudomány je-
lenlétét a tudományág nemzetközi életében;

– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-
képzési feladatokat lát el;

– nyelvtudományi szakkönyvtárat mûködtet.

* A módosításokat dôlt betûvel jelöltük.



9.2. (Hatályon kívül helyezve)
9.3. Az intézet alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a 2010. január 1.

napjától érvényes szakfeladat-rend szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749031 Módszertani szakirányítás

749040 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció
749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
18.13 Nyomdai elôkészítô tevékenység

szakfeladat: 181300 Nyomdai elôkészítô tevékenység
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység

szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás

szakfeladat: 620200 Információ-technológiai szaktanácsadás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
84.21 Külügyek

szakfeladat: 842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 855935 Szakmai továbbképzések

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

9.4. Az intézet vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege azonban
két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyharmadát.

10. Az MTAtv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az intézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét magasabb ve-
zetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelô nyilvános
pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt évre – az Akadémia elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (vonja vissza
megbízását).

11.Az intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12.Az intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok szak-
feladat-rend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabály-
zat tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az intézettel ingatlanhasználati szerzôdést köt, az MTAtv.-ben és az
Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint.

14.Az Akadémia ingó vagyonának (tárgyi eszközök, készletek) használatba adásáról az Akadémia a közgyûlés által elfogadott
vagyongazdálkodási irányelvekben foglaltakkal összhangban, az intézettel ingó vagyon használati szerzôdést köt. Az inté-
zet a használatában lévô immateriális javakkal – a vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító ok-
irattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

15. Az intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdonnal az intézet az Akadémia Alapszabályának 66. § (6)
bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – maga
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rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17.Az intézet az MTAtv.-ben, az Áht.-ben és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az
E-532/1/2010. számú, 2010. május 7-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke



E– 396/2011.

Alapító Okirat módosítás

A Magyar TudományosAkadémia Szociológiai Kutatóintézetének E-660/36/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott alapító
okiratát a Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak
szerint módosítom:
1. Az elsô bekezdés helyébe a következô szöveg lép:

„A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 4/1963. MTA (A. K. 6.) számú utasításával létrehozott Szociológiai Ku-
tató Csoport elnevezését a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának 2/1971. MTA–F (A. K. 2.) számú utasítása Ma-
gyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete elnevezésre változtatta. A Magyar Tudományos Akadémia el-
nökének és fôtitkárának 6/1991. (A. É. 9.) MTA együttes utasítása az intézmény átszervezésével két egyenrangú
jogutódintézetet hozott létre, a Magyar TudományosAkadémia Szociológiai Intézetét és a Magyar TudományosAkadémia
Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontját, amelyeknek tevékenységét – a Magyar Tudományos Akadémia 1997. decem-
ber 15-i közgyûlésének 4. számú határozata alapján – egyetemes jogutódként a Magyar Tudományos Akadémia Szocioló-
giai Kutatóintézet vette át. A jelen alapító okirat hatályba lépésének napjától a Magyar Tudományos Akadémia Szocioló-
giai Kutatóintézet elnevezéssel mûködô kutatóhely alapító okiratát az E-660/36/2009. számú alapító okiratot módosítva, a
Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:”

2. Az 1. pont 1.2. – 1.5 alpontjai a következôk szerint módosulnak:
„1.2 rövidített neve: MTA SZKI
1.3 angol nyelvû megnevezése: Institute of Sociology,

Hungarian Academy of Sciences
1.4 székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 49
1.5 illetékessége, mûködési köre: országos”

3. A 2. pont kiegészül az „(a továbbiakban: Akadémia)” szövegrésszel.
4. A 6. pont helyébe a következô szöveg lép:

„A kutatóintézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet (a továbbiak-
ban: Ámr.) 8/A. §-a szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.”

5. A 7. pont kiegészül a „Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés” szövegrésszel.
6. A 8. pont helyébe a következô szövegrész lép:

„A kutatóintézet jogi személy, amelyhez önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.”
7. A 9. pont bevezetô szövegrésze helyébe a következô szöveg lép:

„A kutatóintézet tevékenységei
A kutatóintézet az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el a jelen alapító okiratban meghatározott és részlete-
zett körben, az alábbi szakfeladatok szerint”

8. A 9. pont 9.1., 9.3. és 9.4. alpontjai helyébe a következô szöveg lép:
„9.1 A kutatóintézet alaptevékenysége:

A kutatóintézet mûködésének célja, hogy politikai befolyásoktól függetlenül elméleti, empirikus és összehasonlító ku-
tatásokat folytasson a szociológiatudomány területén. Feladata a társadalom átrendezôdô térszerkezetének és idô-
gazdálkodásának, a társadalmi egyenlôtlenségeknek, a hatalom és társadalom kapcsolatának, a fenntarthatóság, a
munka, a kultúra és a tudás funkcióváltozásainak a vizsgálata, elôtérbe helyezve a nemzetközi vagy kultúraközi em-
pirikus összehasonlítás elméletének és módszertanának kidolgozását, a közép- és kelet-európai integráció és a széle-
sebb nemzetközi hatások magyar társadalmat érintô kérdéseinek kutatását.
A kutatóintézet kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
− tudástársadalom (versenyképesség, fenntarthatóság, az intézményi reformok, a társadalmi kohézió a tudásalapú

társadalom metszetében;
− társadalmi egyenlôtlenségek, esélyegyenlôség (társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségek okai, az esélyek egyenlôt-

lensége, nemi egyenlôtlenségek, családkutatások, kisebbségek, migránsok, öregedés, a fiatalok, szegénység, a szo-
ciálpolitika és intézményeinek társadalmi meghatározottságai, egyenlôtlenség és a szervezetek, egyenlôtlenségek
a munka világában, a piac és újraelosztás rendszere, hatalom és társadalmi rétegzôdés, az elitek mûködése és in-
tézményeinek a kérdései);

− érték, kultúra (értékek átrendezôdése és a szélesen értelmezett kultúrára gyakorolt hatása, magatartásformáló sze-
repük, a gazdasági világválság hatása a kultúrára);

− környezet (ökológiai és éghajlat-változási folyamatok és azok társadalmi hatásai);
− a társadalom térszerkezete –helyi társadalom (helyi kormányzás, a helyi hatalmi viszonyok, helyi közösségek, a

kormányzás és a fenntartható fogyasztás társadalmi összefüggései, településfejlesztés, fejlesztési politikák, az EU
fejlesztéspolitikájának és a projektesítésnek a társadalmi következményei, várospolitika, városi és vidéki ver-
senyképesség, város- és vidékfejlesztés, vidéki és városi társadalmi változások).
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A kutatóintézet kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
− tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg;
− segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
− együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más or-

szágok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar szociológiai tudo-
mány jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;

− hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
− szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
− a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-

képzési feladatokat lát el;
− szociológiatudományi szakkönyvtárat mûködtet.

9.2 (Hatályon kívül helyezve)
9.3 A kutatóintézet alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a 2010. január 1.

napjától érvényes szakfeladat-rend szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés

Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
18.13 Nyomdai elôkészítô tevékenység

szakfeladat: 181300 Nyomdai elôkészítô tevékenység
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása

szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység

szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

szakfeladat: 631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

szakfeladat: 639910 Sajtófigyelés
639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

84.21 Külügyek
szakfeladat: 842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854222 Mesterképzés

854223 Doktori képzés
854212 Szakirányú továbbképzés

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

9.4 A kutatóintézet vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege
azonban két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyharmadát.”

9. A 10. pontban az „a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia)” szövegrész helyébe a „az Akadémia”
szövegrész lép.

10. A 11. pont helyébe a következô szöveg lép:
„A kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

11. A 12. pont helyébe a következô szöveg lép:
„A kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok
szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési sza-
bályzat tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.”

12. A 13. pont kiegészül az „MTAtv-ben és” szövegrésszel, valamint a „vagyonhasználati” szövegrész helyébe az „ingatlan-
használati” szövegrész lép.



13. A 14. pont helyébe a következô szövegrész lép:
„Az Akadémia ingó vagyonának (tárgyi eszközök, készletek) használatba adásáról az Akadémia a közgyûlés által elfoga-
dott vagyongazdálkodási irányelvekben foglaltakkal összhangban a kutatóintézettel ingó vagyon használati szerzôdést köt.
A kutatóintézet a használatában lévô immateriális javakkal - a vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve - a jelen
alapító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.”

14. A 16. pont kiegészül az „– a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban –”
szövegrésszel.

15. A 17. pont helyébe a következô szöveg lép:
„A kutatóintézet az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszkö-
zeivel, értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.”

16. A 18. pont helyébe a következô szövegrész lép:
„Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az
E-660/36/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti.”

17. Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba azzal, hogy az E-660/36/2009. számú,
2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti. Jelen alapító okirat módosítás hatályba lé-
pésével egyidejûleg az E-660/36/2009. számú alapító okirat 1.1, 2., 4., 7., 10., 13., 15. és 16. pontjában a „Kutatóintézet”
szövegrész „kutatóintézet” szövegrészre változik; az alapító okirat 5. pontja és 9.2. alpontja hatályát veszti.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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E– 396/1/2011.

Alapító Okirat

(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMagyar Tudományos Akadémia elnökének 4/1963. MTA (A. K. 6.) számú utasításával létrehozott Szociológiai Kutató Cso-
port elnevezését a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának 2/1971. MTA–F (A. K. 2.) számú utasítása Magyar Tudo-
mányos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete elnevezésre változtatta. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fôtit-
kárának 6/1991. (A. É. 9.) MTA együttes utasítása az intézmény átszervezésével két egyenrangú jogutódintézetet hozott létre,
a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetét és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi Konfliktusok Kuta-
tóközpontját, amelyeknek tevékenységét – a Magyar Tudományos Akadémia 1997. december 15-i közgyûlésének 4. számú ha-
tározata alapján – egyetemes jogutódként a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet vette át. A jelen alapító
okirat hatályba lépésének napjától a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet elnevezéssel mûködô kutató-
hely alapító okiratát az E-660/36/2009. számú alapító okiratot módosítva, a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi
XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes
szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1 neve: Magyar Tudományos Akadémia

Szociológiai Kutatóintézet
(a továbbiakban: kutatóintézet)

1.2 rövidített neve: MTA SZKI
1.3 angol nyelvû megnevezése: Institute of Sociology,

Hungarian Academy of Sciences
1.4 székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 49
1.5 illetékessége, mûködési köre: országos

2. A kutatóintézet alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
(a továbbiakban: Akadémia)

3. Az alapítás idôpontja: 1963. január 1.
4. A kutatóintézet irányító szervének

4.1 neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2 székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. (Hatályon kívül helyezve)
6. A kutatóintézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet (a továbbiak-

ban: Ámr.) 8/A. §-ában foglaltak szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.
7. A kutatóintézet szakágazati besorolása: 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés.
8. A kutatóintézet jogi személy, amelyhez önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A kutatóintézet tevékenységei

A kutatóintézet az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban meghatározott és részlete-
zett körben, az alábbi szakfeladatok szerint:
9.1 A kutatóintézet alaptevékenysége:

A kutatóintézet mûködésének célja, hogy politikai befolyásoktól függetlenül elméleti, empirikus és összehasonlító ku-
tatásokat folytasson a szociológiatudomány területén. Feladata a társadalom átrendezôdô térszerkezetének és idô-
gazdálkodásának, a társadalmi egyenlôtlenségeknek, a hatalom és társadalom kapcsolatának, a fenntarthatóság, a
munka, a kultúra és a tudás funkcióváltozásainak a vizsgálata, elôtérbe helyezve a nemzetközi vagy kultúraközi em-
pirikus összehasonlítás elméletének és módszertanának kidolgozását, a közép- és kelet-európai integráció és a széle-
sebb nemzetközi hatások magyar társadalmat érintô kérdéseinek kutatását.
A kutatóintézet kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
− tudástársadalom (versenyképesség, fenntarthatóság, az intézményi reformok, a társadalmi kohézió a tudásalapú
társadalom metszetében;

− társadalmi egyenlôtlenségek, esélyegyenlôség (társadalmi, gazdasági egyenlôtlenségek okai, az esélyek egyenlôt-
lensége, nemi egyenlôtlenségek, családkutatások, kisebbségek, migránsok, öregedés, a fiatalok, szegénység, a szo-
ciálpolitika és intézményeinek társadalmi meghatározottságai, egyenlôtlenség és a szervezetek, egyenlôtlenségek
a munka világában, a piac és újraelosztás rendszere, hatalom és társadalmi rétegzôdés, az elitek mûködése és in-
tézményeinek a kérdései);

* A módosításokat dôlt betûvel jelöltük.



− érték, kultúra (értékek átrendezôdése és a szélesen értelmezett kultúrára gyakorolt hatása, magatartásformáló
szerepük, a gazdasági világválság hatása a kultúrára);

− környezet (ökológiai és éghajlat-változási folyamatok és azok társadalmi hatásai);
− a társadalom térszerkezete –helyi társadalom (helyi kormányzás, a helyi hatalmi viszonyok, helyi közösségek, a kor-
mányzás és a fenntartható fogyasztás társadalmi összefüggései, településfejlesztés, fejlesztési politikák, az EU fej-
lesztéspolitikájának és a projektesítésnek a társadalmi következményei, várospolitika, városi és vidéki versenyké-
pesség, város- és vidékfejlesztés, vidéki és városi társadalmi változások).

A kutatóintézet kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
− tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg;
− segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
− együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más or-
szágok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar szociológiai tudo-
mány jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;

− hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
− szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
− a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-
képzési feladatokat lát el;

− szociológiatudományi szakkönyvtárat mûködtet.
9.2 (Hatályon kívül helyezve)
9.3 A kutatóintézet alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a 2010. január 1.

napjától érvényes szakfeladat-rend szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés

Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
18.13 Nyomdai elôkészítô tevékenység

szakfeladat: 181300 Nyomdai elôkészítô tevékenység
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása

szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység

szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

szakfeladat: 631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

szakfeladat: 639910 Sajtófigyelés
639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

84.21 Külügyek
szakfeladat: 842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854222 Mesterképzés

854223 Doktori képzés
854212 Szakirányú továbbképzés

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

9.4 A kutatóintézet vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege azonban
két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyharmadát.

10. Az MTAtv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a kutatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét magasabb
vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelô nyilvános
pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt évre – az Akadémia elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (vonja vissza
megbízását).
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11.A kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12.A kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok szak-
feladat-rend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabály-
zat tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyonának használatba adásáról a kutatóintézettel ingatlanhasználati szerzôdést köt, az MTAtv.-
ben és az Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint.

14.Az Akadémia ingó vagyonának (tárgyi eszközök, készletek) használatba adásáról az Akadémia a közgyûlés által elfogadott
vagyongazdálkodási irányelvekben foglaltakkal összhangban a kutatóintézettel ingó vagyon használati szerzôdést köt. A ku-
tatóintézet a használatában lévô immateriális javakkal – a vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

15. A kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadé-
miai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdonnal a kutatóintézet az Akadémia Alapszabályá-
nak 66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel össz-
hangban – maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv. 23. § (6) bekezdése
szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.

17.A kutatóintézet az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközei-
vel, értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az
E-660/36/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke



E– 398/2011.

Alapító Okirat módosítás

A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének E-660/40/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott alapító
okiratát a Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak
szerint módosítom:
1. Az elsô bekezdés helyébe a következô szöveg lép:

„A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 9/1961. MTA (A. K. 11.) számú utasításával Bartók Archívum néven lé-
tesített, majd a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2/1969. MTA (A. K. 3.) számú utasításával Magyar Tudományos
Akadémia Zenetudományi Intézet elnevezésûre módosított kutatóintézet alapító okiratát az E-660/40/2009. számú alapító
okiratot módosítva a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint
adom ki:”

2. Az 1. pont 1.3 pontjában az intézet angol nyelvû elnevezése a következôk szerint módosul:
„Institute for Musicology of the
Hungarian Academy of Sciences”

3. Az 1. pont 1.5 alpontja kiegészül az „illetékessége” szövegrésszel.
4. A 2. pont kiegészül az „(a továbbiakban: Akadémia)” szövegrésszel.
5. A 4. pont kiegészül az alábbi 4.3 alponttal:

„4.3 Az intézet Zenetörténeti Múzeumának mint közérdekû muzeális gyûjteménynek szakmai (muzeológiai) felügyeleti
szerve a Nemzeti Erôforrás Minisztérium.”

6. A 6. pont helyébe a következô szöveg lép:
„Az intézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 8/A. §-a szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.”

7. A 7. pont kiegészül a „Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés” szövegrésszel.
8. A 8. pont helyébe a következô szövegrész lép:

„Az intézet jogi személy, amelyhez önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.”
9. A 9. pont bevezetô szövegrésze helyébe a következô szöveg lép:

„Az intézet tevékenységei
Az intézet az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el a jelen alapító okiratban meghatározott és részletezett kör-
ben, az alábbi szakfeladatok szerint”

10. A 9. pont 9.1., 9.3. és 9.4. alpontjai helyébe a következô szöveg lép:
„9.1. Az intézet alaptevékenysége:

Az intézet mûködésének célja az egyetemes és magyar zenetörténet, népzene és néptánc hangzó, írásos, képi és tár-
gyi dokumentumainak gyûjtése, archiválása, tudományos kutatása és kutatási eredményeinek közzététele, valamint a
nagy magyar zeneszerzôk, elsôsorban Bartók Béla és Dohnányi Ernô nemzeti értéket jelentô hagyatékának gyûjtése,
gondozása és feldolgozása.
Az intézet kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
– Bartók Béla életmûvének kutatása;
– régi magyar és közép-európai zenetörténet kutatása;
– 1700 utáni magyar zenetörténet kutatása;
– etnomuzikológiai (népzene-tudományi) kutatás és közreadás;
– etnokorelógiai (néptánctudományi) kutatás és közreadás;
– szakdokumentáció, népzenei és néptánc lejegyzésgyûjtemény, kézirattár, hanglemez-, CD-, hangszalag-, film-,

DVD- és videoszalag-gyûjtemény fenntartása és fejlesztése;
– az intézeti munka eredményei közzététele kiállításokon, amihez közmûvelôdési feladatként kapcsolódik a Zene-

történeti Múzeum mûködtetése.
Az intézet kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más or-

szágok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar zenetudomány je-
lenlétét a tudomány nemzetközi életében;

– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-

képzési feladatokat lát el;
– gondoskodik a szervezetéhez tartozó tudományos gyûjtemények fennmaradásáról és gyarapításáról;
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– zenetudományi szakkönyvtárat mûködtet;
– egyéb közmûvelôdési feladat ellátása (hangversenyeket rendez).

9.2. (Hatályon kívül helyezve)
9.3. Az intézet alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a 2010. január 1.

napjától érvényes szakfeladat-rend szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749050 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

91.02 Múzeumi tevékenység
szakfeladat: 910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közmûvelôdési, közönségkapcsolati tevékenység

Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
18.13 Nyomdai elôkészítô tevékenység

szakfeladat: 181300 Nyomdai elôkészítô tevékenység
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység

szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása

szakfeladat: 592015 Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
84.21 Külügyek

szakfeladat: 842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés

85.52 Kulturális képzés
szakfeladat: 855200 Kulturális képzés

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

9.4. Az intézet vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege azonban
két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyharmadát.”

11. A 10. pontban az „a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia)” szövegrész helyébe az „a Akadémia”
szövegrész lép.

12. A 11. pont helyébe a következô szöveg lép:
„Az intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

13. A 12. pont helyébe a következô szöveg lép:
„Az intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok szak-
feladat-rend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabály-
zat tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.”

14. A 13. pont kiegészül az „MTAtv.-ben és” szövegrésszel, valamint a „vagyonhasználati” szövegrész helyébe az „ingatlan-
használati” szövegrész lép.

15. A 14. pont helyébe a következô szövegrész lép:
„Az Akadémia ingó vagyonának (tárgyi eszközök, készletek) használatba adásáról az Akadémia a közgyûlés által elfoga-
dott vagyongazdálkodási irányelvekben foglaltakkal összhangban az intézettel ingó vagyon használati szerzôdést köt. Az
intézet a használatában lévô immateriális javakkal - a vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve - a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.”



16. A 16. pont kiegészül az „– a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban
–” szövegrésszel.

17. A 17. pont helyébe a következô szöveg lép:
„Az intézet az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel,
értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.”

18. A 18. pont helyébe a következô szövegrész lép:
„Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az
E-660/40/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti.”

19. Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba azzal, hogy az E-660/40/2009. számú,
2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti. Jelen alapító okirat módosítás hatályba lé-
pésével egyidejûleg az E-660/40/2009. számú alapító okirat 1.1, 2., 4., 7., 10., 13., 15. és 16. pontjában az „Intézet” szö-
vegrész „intézet” szövegrészre változik; az alapító okirat 5. pontja és 9.2. alpontja hatályát veszti.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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E– 398/1/2011.

Alapító Okirat

(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 9/1961. MTA (A. K. 11.) számú utasításával Bartók Archívum néven létesített,
majd a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2/1969. MTA (A. K. 3.) számú utasításával Magyar Tudományos Akadémia
Zenetudományi Intézet elnevezésûre módosított kutatóintézet alapító okiratát az E-660/40/2009. számú alapító okiratot mó-
dosítva a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv

1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
Zenetudományi Intézet
(a továbbiakban: intézet)

1.2. rövidített neve: MTA ZTI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute for Musicology of the

Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos

2. Az intézet alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
(a továbbiakban: Akadémia)

3. Az alapítás idôpontja: 1961. július 1.
4. Az intézet irányító szervének

4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
4.3 Az intézet Zenetörténeti Múzeumának mint közérdekû muzeális gyûjteménynek szakmai (muzeológiai) felügyeleti

szerve a Nemzeti Erôforrás Minisztérium.
5. (Hatályon kívül helyezve)
6. Az intézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet (a továbbiakban:

Ámr.) 8/A. §-ában foglaltak szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.
7. Az intézet szakágazati besorolása: 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés.
8. Az intézet jogi személy, amelyhez önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az intézet tevékenységei

Az intézet az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban meghatározott és részletezett
körben, az alábbi szakfeladatok szerint:
9.1. Az intézet alaptevékenysége:

Az intézet mûködésének célja az egyetemes és magyar zenetörténet, népzene és néptánc hangzó, írásos, képi és tár-
gyi dokumentumainak gyûjtése, archiválása, tudományos kutatása és kutatási eredményeinek közzététele, valamint a
nagy magyar zeneszerzôk, elsôsorban Bartók Béla és Dohnányi Ernô nemzeti értéket jelentô hagyatékának gyûjtése,
gondozása és feldolgozása.
Az intézet kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
– Bartók Béla életmûvének kutatása;
– régi magyar és közép-európai zenetörténet kutatása;
– 1700 utáni magyar zenetörténet kutatása;
– etnomuzikológiai (népzene-tudományi) kutatás és közreadás;
– etnokorelógiai (néptánctudományi) kutatás és közreadás;
– szakdokumentáció, népzenei és néptánc lejegyzésgyûjtemény, kézirattár, hanglemez-, CD-, hangszalag-, film-,
DVD- és videoszalag-gyûjtemény fenntartása és fejlesztése;

– az intézeti munka eredményei közzététele kiállításokon, amihez közmûvelôdési feladatként kapcsolódik a Zenetör-
téneti Múzeum mûködtetése.

Az intézet kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más or-
szágok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar zenetudomány je-
lenlétét a tudomány nemzetközi életében;

* A módosításokat dôlt betûvel jelöltük.



– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-
képzési feladatokat lát el;

– gondoskodik a szervezetéhez tartozó tudományos gyûjtemények fennmaradásáról és gyarapításáról;
– zenetudományi szakkönyvtárat mûködtet;
– egyéb közmûvelôdési feladat ellátása (hangversenyeket rendez).

9.2. (Hatályon kívül helyezve)
9.3. Az intézet alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a 2010. január 1.

napjától érvényes szakfeladat-rend szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749050 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

91.02 Múzeumi tevékenység
szakfeladat: 910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közmûvelôdési, közönségkapcsolati tevékenység

Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
18.13 Nyomdai elôkészítô tevékenység

szakfeladat: 181300 Nyomdai elôkészítô tevékenység
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység

szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása

szakfeladat: 592015 Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
84.21 Külügyek

szakfeladat: 842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés

85.52 Kulturális képzés
szakfeladat: 855200 Kulturális képzés

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

9.4. Az intézet vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege azonban
két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyharmadát.

10. Az MTAtv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az intézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét magasabb ve-
zetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelô nyilvános
pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt évre – az Akadémia elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (vonja vissza
megbízását).

11.Az intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12.Az intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok szak-
feladat-rend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabály-
zat tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.
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13. Az Akadémia ingatlan vagyonának használatba adásáról az intézettel ingatlanhasználati szerzôdést köt, az MTAtv.-ben és
az Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint.

14.Az Akadémia ingó vagyonának (tárgyi eszközök, készletek) használatba adásáról az Akadémia a közgyûlés által elfogadott
vagyongazdálkodási irányelvekben foglaltakkal összhangban, az intézettel ingó vagyon használati szerzôdést köt. Az inté-
zet a használatában lévô immateriális javakkal – a vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító ok-
irattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

15. Az intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdonnal az intézet az Akadémia Alapszabályának 66. § (6)
bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – maga
rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17.Az intézet az MTAtv.-ben, az Áht.-ben és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az
E-660/40/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke



BAJNOK ZOLTÁN
„Integrálható modellek és az AdS/CFT megfeleltetés” címû

munkája alapján,

RÉVÉSZ SZILÁRD
„Extremális problémák pozitív definit függvényekre és poli-

nomokra” címû munkája alapján,

SALI ATTILA
„Extremal Theorems for Matrices” címû munkája alapján,

SZILÁGYI EDIT
„Az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudo-

mányban” címû munkája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

A Magyar Tudományos Akadémia az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet, továbbá
az MTAtv 3.§ (1) bekezdésének j) pontja, és az MTA Alap-
szabályának 6. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

„MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA – ISABEL
ÉSALFRED BADER MÛVÉSZETTÖRTÉNETI

KUTATÁSI TÁMOGATÁS”
elnyerésére.

1. A támogatás célja
Dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkezô kana-
dai kémikus, mûgyûjtô, vállalattulajdonos, feleségével
együtt évek óta támogatja fiatal közép-európai (cseh és oszt-
rák) mûvészettörténészek kutatásait. Támogatását 2010-tôl
a Magyar Tudományos Akadémiával közremûködve Ma-
gyarországra is kiterjeszti.
Fentiek alapján a Magyar Tudományos Akadémia pályá-
zatot ír ki a „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és
Alfred Bader mûvészettörténeti kutatási támogatás” el-
nyerésére.

A kutatási támogatás célja – a felajánló rendelkezése alap-
ján – fiatal magyar mûvészettörténészek külföldi kutatá-
sainak és tanulmányainak támogatása.

2. A pályázat benyújtásának feltétele
2.1 Támogatott kutatási terület
Elsôsorban a XVII. századi európai festészet és rajzmûvé-
szet történetének kutatása, de támogathatóak az európai

reneszánsz és barokk mûvészet más témakörei is, valamint
e korok mûalkotásaira irányuló mûgyûjtéstörténet.

2.2 A pályázóra vonatkozó feltételek
A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú (elsô-
sorban PhD-képzésben részt vevô, disszertációjukat ké-
szítô), fiatal mûvészettörténészek nyújthatnak be pályáza-
tot.

3. A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes munkatervet a tervezett kutatásról, annak cél-

járól, helyszíneirôl, várható költségeirôl és a támoga-
tás felhasználásáról;

– a pályázó fôbb adatait (név, születési hely és idô, pos-
tacím, e-mail cím, telefonszám, végzettség) és tudo-
mányos munkásságának összefoglalását;

– a mûvészettörténész végzettséget igazoló diploma má-
solatát;

– a pályázó bibliográfiáját;
– két neves hazai mûvészettörténész ajánlását;
– a doktori iskola igazolását a hallgatói jogviszonyról,

amennyiben a pályázó PhD-képzésben vesz részt a pá-
lyázat 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 Tit-
kársága az Akadémia honlapján és az Akadémiai Értesí-
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T Á J É K O Z TA T Ó
a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím adományozásáról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a
„Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader

mûvészettörténeti kutatási támogatás”
elnyerésére 2011-ben



tôben teszi közzé. A kutatási támogatás kuratóriuma a pá-
lyázati kiírást meghirdetheti a mûvészettörténeti doktori
iskolában és az MTA köztestületi mûvészettörténész tag-
jai között is.

A pályázatot postán és elektronikusan kell eljuttatni az
MTA Titkárság Kutatóintézeti Fôosztályára.

A pályázat postára adásának (és elektronikus továbbí-
tásának) határideje:

2011. június 15.

Postacím:
MTA Titkárság Kutatóintézeti Fôosztály 1245 Budapest,
Pf. 1000.
E-mail: kutint@office.mta.hu

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben
az MTA Titkárság Kutatóintézeti Fôosztályának munka-
társai (06 1/411-6105; 06 1/411-6258) adnak felvilágosí-
tást.

5. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az MTA Titkárság Kutatóintézeti
Fôosztálya iktatja és pályázati azonosítóval látja el.A beér-
kezést követôen a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

A Kutatóintézeti Fôosztály 2011. június 20-ig ellenôrzi,
hogy a beérkezô pályázatok megfelelnek-e az elôírt for-
mai követelményeknek.

A formai vizsgálat szempontjai:
a) a pályázat határidôben való feladása,
b) a pályázat kötelezô elemeinek megléte,
c) a pályázó személynek a pályázat benyújtására való jo-

gosultsága,
d) kizárás fennállásának vizsgálata.

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó
személye megfelel a kiírás feltételeinek, és valamennyi
szükséges dokumentumot aláírva, az elôírt tartalommal
határidôre postára adták (elektronikusan továbbították).

Hiányos vagy hibás pályázatok esetében a Kutatóintézeti
Fôosztály munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót
az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesí-
tést követô három munkanap áll rendelkezésre.

Érvénytelennek minôsülnek és nem kerülnek elbírálásra a
pályázati felhívásban megjelölt határidô után feladott (to-
vábbított); a megküldési határidô lejártakor hiányosan ösz-
szeállított és határidôre nem pótolt; illetve a formai köve-
telményeknek más módon meg nem felelô pályázatok.

A pályázat befogadásáról a Kutatóintézeti Fôosztály leg-
késôbb 2011. június 24-ig küld értesítést elektronikusan a
pályázónak.

6. A pályázat tartalmi elbírálása
6.1 A formailag érvényes pályázatok elbírálását a támo-

gatást felajánló és a támogatási pályázatot kiíró által
létrehozott hattagú kuratórium végzi.

A kuratórium elnöke: Galavics Géza (az MTA levelezô
tagja); a kuratórium tagjai: Ember Ildikó (Szépmûvészeti
Múzeum Régi Képtár) és Závodszky Péter (MTA rendes
tagja) mintAlfred Bader személyes megbízottjai, Kelényi
György (ELTE), Jernyei Kiss János (Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem), Farbaky Péter (Budapesti Történeti Mú-
zeum).

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

6.2 Az elbírálás határideje, eredményhirdetés
A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghoza-
talának határideje:

2011. július 8.

A pályázat eredményérôl a pályázókat az MTA Titkár-
ság Kutatóintézeti Fôosztálya a döntést követô 15 mun-
kanapon belül levélben értesíti, és ezzel egyidejûleg az
MTA honlapján (www.mta.hu) közzéteszi a nyertes pá-
lyázók nevét és pályázatuk témáját.

7. A támogatás megvalósulásának kizáró oka

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

ja vagy eredménye, bûncselekménynek vagy bûncse-
lekmény elkövetésére való felhívásnak minôsül;

b) amely alapvetô emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) amely a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más ki-

sebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a
társadalom más alapvetô érdekeinek sérelmével jár, így
különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a
kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Nem részesülhet támogatásban az,
a) aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támo-

gatási szerzôdésben, a támogatási szerzôdés teljesíté-
sérôl szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi el-
számolásban megtévesztô vagy valótlan adatot szol-
gáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

b) aki a korábbi támogatás felhasználása a pályázónak
felróható okból nem a támogatási szerzôdésnek meg-
felelôen történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szer-
zôdéstôl elállt;

c) aki a közpénzekbôl nyújtott támogatások átláthatósá-
gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény megsértése
miatt pályázatát jogerôsen kizárták;

d) akinek korábban megítélt támogatásáról szóló beszá-
molóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt ese-
dékességû, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlé-
vôségük van velük szemben;
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e) aki a támogatási szerzôdés megkötésének feltételeként
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a doku-
mentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatko-
zatát visszavonja.

8. Jogorvoslat
A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a ki-
értesítéstôl számított 3 munkanapon belül egy alkalom-
mal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet az
MTA Titkárság Kutatóintézeti Fôosztályán.

Az észrevételt faxon (06 1/411-6211) vagy e-mailben (ku-
tint@office.mta.hu) kell benyújtani a pályázó, a pályázati
azonosító és a sérelmezett döntés okának megjelölésével,
ezt az MTA Titkárság Kutatóintézeti Fôosztálya 2 mun-
kanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel be-
nyújtóját. Amennyiben az MTA Titkárság Kutatóintézeti
Fôosztálya a válaszadási határidôt elmulasztja vagy jog-
szabálysértô választ ad, úgy a pályázó kifogást nyújthat
be a hatályos jogszabályok szerint.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak
helye nincs.

9.A támogatási idôszak, a támogatás mértéke és formája
A nyertes pályázatok támogatása határozott idôtartamra,
2011. augusztus 1-jétôl 2013. január 31-ig szól. Az el-
nyerhetô támogatás összege személyenként 7 500 USD.
A 2011. évben összesen két pályázó részesíthetô támoga-
tásban.

10. A támogatás folyósítása
A pályázó a támogatási összeget az alapító által a támo-
gatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott MTA Mûvé-
szettörténeti Kutatóintézeten keresztül elôfinanszírozás-
sal, részletfizetéssel kapja meg, a támogatási szerzôdésben
foglalt feltételek szerint.

A támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási,
számlával elszámolható jogcímek:
– utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költségek

(könyvek, folyóiratok, fényképek, adatrögzítô tartozé-
kok beszerzése, kutatási engedélyek, múzeumi belé-
pôk, konferencia-részvétel költségei);

– egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támo-
gatott célhoz kapcsolódó, számlával igazolható költ-
ségek (utazási költségek, szállásköltségek);

– napidíj a külföldi tartózkodás költségeire;
– a pályázati cél megvalósításához, a külföldi tanulmá-

nyokhoz vagy kutatásokhoz kapcsolódó hazai részfel-
adatok (könyv, folyóirat, fényképek, adatrögzítô tarto-
zékok beszerzése) költségei, szintén számlákkal iga-
zolva.

A pályázó az elnyert kutatási támogatásnak a felajánló és
az alapító szándékaival megegyezô, szabályszerû felhasz-
nálását az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével
meghatalmazott, MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet
nevére kiállított számlákkal igazolja.

11. A támogatás elszámolása és ellenôrzése
A pályázó a kutatási támogatás felhasználásáról a támo-
gatási idôszak felénél rövid szakmai jelentést készít a
Bader mûvészettörténeti támogatás kuratóriuma részére.

A pályázati támogatás felhasználására rendelkezésre álló
másfél év lejártát követô, vagy a megítélt összeg kimerü-
lését követô 30 napon belül (ha ez korábban következik
be, mint a pályázati idô lejárta) a pályázó szakmai záróje-
lentést és pénzügyi elszámolást köteles készíteni a Magyar
Tudományos Akadémia részére, a támogatási szerzôdés-
ben részletezettek szerint. A zárójelentés benyújtásának
végsô határideje a kutatói támogatás folyósításától számí-
tott 1,5 év. A zárójelentést felkért bíráló(k) fogadjá(k) el.

Amennyiben a pályázó a rendelkezésre álló másfél év idô-
tartam alatt a kutatási támogatást nem tudja vagy nem kí-
vánja szabályszerûen felhasználni, köteles annak fel nem
használt, vagy nem szabályszerûen felhasznált részét az
alapító Magyar TudományosAkadémiának (vagy az általa
kijelölt, a támogatást kezelô költségvetési szervének) visz-
szafizetni. A visszafizetési kötelezettségnek az Akadémia
(vagy meghatalmazott költségvetési szerve) által küldött
felhívás kézhezvételétôl számított 30 napon belül kell ele-
get tenni.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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pályázatot hirdet a tágabb értelemben vett szerves kémia te-
rületén mûködô 45 éves vagy annál fiatalabb kutatók támo-
gatására, eredményeinek elismerésére alapított

OLÁH GYÖRGY- DÍJ

elnyerésére. A Díj, amely érembôl és pénzjutalomból áll,
jelölés vagy pályázat útján nyerhetô el.
A Díj átadására a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódóan
2011. novemberben kerül sor.

A Díj elnyerésére benyújtott összeállításnak tartalmaznia
kell a jelölt/pályázó
– szakmai életrajzát,
– referált folyóiratban megjelent közleményeinek jegy-
zékét,

– 5 legfontosabbnak ítélt hivatkozásának bibliográfiai
adatait, a hivatkozások szövegkörnyezetét,

– legfontosabb tudományos eredményeinek összefogla-
lását 10 sorban,

– kutatási tervének rövid összefoglalását,
– továbbá jelölés esetén a jelölô ajánlását.

A jelöléseket/pályázatokat a kuratórium bírálja el és 2011.
szept. 30-ig dönt a Díj odaítélésérôl.
A jelölési/pályázati anyagok, benyújtásának határideje

2011. augusztus 31.

az MTA Kémiai Tudományok Osztályára címezve (1051 Bp.,
Nádor u. 7., I. em. 112.).

A jelölési/pályázati anyagokat kérjük, hogy elektronikus úton
is jutassák el a papp.eva@office.mta.hu címre a fent megadott
határidôig.

A Díj összege 2011-ben 1.500.000 Ft.

Oláh György-díj Kuratóriuma
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AZ OLÁH GYÖRGY-DÍJ KURATÓRIUMA

FOGADÓÓRA
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