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30/2011. (VI. 14.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai a kutató professor emeritus cím
odaítélésének és viselésének szabályairól szóló elnöki határo-
zat tárgyú elôterjesztést megismerték, és azt az elôterjesztés
szerinti tartalommal – és az ülésen szóban elhangzott módo-
sítással – támogatják.

31/2011. (VI. 14.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai a Magyar TudományosAkadémia
központi épületeiben tartandó rendezvényekkel összefüggô te-
remhasználatra vonatkozó szabályozásokat megismerték, és
azokat az elôterjesztés szerinti tartalommal támogatják.

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biz-
tosított jogkörömben eljárva, a Magyar TudományosAka-
démia központi épületeiben tartandó rendezvényekkel ösz-
szefüggô teremhasználat rendjét a jelen határozatban és
mellékletében (a továbbiakban együttesen: határozat) fog-
laltak szerint határozom meg.

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

Pálinkás József s. k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
17/2011. (VII. 1.) számú határozatához

AMagyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (a továbbiakban MTAtv.) 14. §-ában és a Magyar Tudo-
mányosAkadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állás-
foglalásában biztosított jogkörömben eljárva, figyelemmel az
MTAtv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakra a tudományos prog-
ramok és konferenciák magas színvonalú szervezéséhez a Ma-
gyar Tudományos Akadémia központi épületeiben lebonyolí-
tásra kerülô rendezvények teremhasználatának és díjazásának
rendjét a következôk szerint határozom meg.

1. §
A szabályzat hatálya

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudományos
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) központi épülete-
inek ülés- és konferenciatermeire terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (a to-
vábbiakban: MTA LGK) munkatársaira, a rendezvényt le-
bonyolítani kívánó igénybevevôkre (a továbbiakban:
igénybevevô), valamint a jelen határozatban meghatározott
körben a rendezvény résztvevôire terjed ki.

(3) Tárgyi hatály: a határozat hatálya az Akadémia közfel-
adatainak (a tudomány mûvelésével, támogatásával és kép-
viseletével kapcsolatos országos közfeladatok) és köztes-
tületi céljainak megvalósításához szükséges ülések; az
Akadémia irányítása alatt álló akadémiai költségvetési
szervek kiemelt fontosságú tudományos konferenciái; va-
lamint egyéb, az Akadémia közfeladataihoz egyébként
kapcsolódó programoknak, rendezvényeknek (a további-
akban együttesen: rendezvény) azAkadémia központi épü-
leteinek igénybevételével összefüggô teremhasználati és
díjfizetési szabályaira terjed ki.

2. §
Értelmezô rendelkezések

(1) Igénybevevôk: az Akadémia közfeladataival összefüggô,
a) az Akadémia törvényben meghatározott közfeladatai-
nak és köztestületi céljainak közvetlen megvalósításá-
hoz szükséges rendszeres akadémiai testületi és szer-

A Magyar Tudományos Akadémia központi épületeiben
tartandó rendezvényekkel összefüggô teremhasználat

rendje

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
17/2011. (VII. 1.) számú határozata
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a 2011. június 14-én megtartott ülésérôl



vezeti ülések (így különösen MTATitkárság, Elnökség,
Vezetôi Kollégium, Akadémiai Kutatóintézetek Taná-
csa, Akadémiai Kutatóhelyek Vezetôinek Tanácsa, tu-
dományos osztályok, közgyûlési bizottságok, elnöki bi-
zottságok), az Akadémia vezetôi (elnök, alelnökök,
fôtitkár, fôtitkárhelyettes) által kezdeményezett vagy
koordinált egyedi ülések és az Akadémia kutatóintéze-
teinek kiemelt fontosságú tudományos konferenciái;

b) a tudományos osztályok további rendezvényei, vala-
mint bizottságaik és munkabizottságaik üléseinek, aka-
démiai területi bizottságok, társult akadémiák prog-
ramjainak szervezôi;

c) tudományos osztályok bizottságai rendezvényeinek, or-
szágos hatáskörû tudományos szövetségek, kiemelt
szerepû nem akadémiai kutatóhelyek, a nemzeti kultúra
és tudomány kiemelt intézményei és szervezetei ren-
dezvényeinek szervezôi;

d) közvetlen akadémiai körbe nem tartozó társaságok,
egyesületek, alapítványok, testületek, szervezetek, in-
tézmények rendezvényei, amennyiben rendezvényeik
tartalma az MTA közfeladatai és köztestületi céljai kö-
zött meghatározott területekhez kapcsolható.

(2) Akadémia központi épületei:Magyar TudományosAka-
démia Székháza (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
és a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának szék-
helye: Nádor Irodaház; 1051 Budapest, Nádor utca 7.).

3. §
A rendezvények lebonyolításáért felelôs

szervezet

(1) A jelen határozat szerinti rendezvények elôkészítését, és
az azokkal kapcsolatos további feladatokat az MTA LGK
Rendezvényszolgálata (a továbbiakban: Rendezvényszol-
gálat) látja el.

(2) A Rendezvényszolgálat feladata – azMTALGK Szervezeti
és mûködési szabályzatában foglaltakkal összhangban – a
központi épületek üléstermeinek igénybevételével és a ren-
dezvénytechnika üzemeltetésével összefüggô teendôk el-
látása.

(3) Az üléstermek használatba adásával kapcsolatos üzemelte-
tési feladatok – így többek között a takarítás, a ruhatári szol-
gálat, a bútorzat, a berendezés biztosítása, a teremrendezés
és egyéb, nem rendezvénytechnikai berendezések mozga-
tása az MTA LGK Üzemeltetési Osztályának hatásköre,
amelyet a Rendezvényszolgálattal történô együttmûködés-
ben, annak megrendelése alapján teljesít.

4. §
A központi épületek üléstermei igénybevételének

elvei

(1) A teremigénylések teljesítése és a díjszabás során azAka-
démia testületei, valamint az akadémiai közfeladatok el-
látásában résztvevô akadémiai költségvetési szervek el-
ônyben részesülnek. Külsô személy vagy szervezet részére
biztosított teremhasználat az akadémiai testületeknek az

akadémiai közfeladatok teljesítése érdekében tartott ülé-
sét, rendezvényét nem akadályozhatja.

(2) AzAkadémia központi épületeiben nem lehet teremigényt
bejelenteni:
a) politikai pártok rendezvényeire,
b) társasági rendezvényekre (bál, esküvô, születésnap stb.),
c) az Akadémia közfeladataival össze nem függô foga-
dásra, vendéglátásra,

d) egyéb olyan rendezvényre, amely tárgya, megjelenítése
vagy szervezôinek személye miatt az Akadémiához
méltatlan, annak érdekeivel ellentétes vagy jogszabály-
sértést valósít meg.

(3) Az Akadémia jelen határozat szerinti központi épületei-
ben – az Akadémia elnöke, fôtitkára és fôtitkárhelyettese
által engedélyezett sajtótájékoztató kivételével – sajtótá-
jékoztató nem tartható. A központi épületekben sajtónyil-
vános eseményeket kizárólag azAkadémia elnökének, fô-
titkárának vagy fôtitkárhelyettesének engedélyével lehet
tartani, amelyet az MTA Titkárság Kommunikációs Fô-
osztálya vezetôjén keresztül kell kérni. Az MTATitkárság
Kommunikációs Fôosztályának vezetôjéhez eljuttatott ké-
réseket az Akadémia elnöke, fôtitkára, fôtitkárhelyettese
visszautasíthatja, és a sajtónyilvános esemény megtartá-
sát megtilthatja (a sajtót kizárhatja), ha az nem felel meg
a jelen határozatban vagy egyéb akadémiai szabályozás-
ban foglalt vonatkozó rendelkezéseknek, illetve ha a saj-
tónyilvánosság egyéb okból nem indokolt.

(4) Az üléstermek tûzrendészeti elôírások nyomán és techni-
kai lehetôségek figyelembe vételével meghatározott befo-
gadóképességét az MTA LGK az igénybejelentés elbírá-
lásakor köteles figyelembe venni, a szervezô a rendezvény
során attól nem térhet el.

5. §
A központi épületek üléstermei igénybevételének

rendje

(1) Az üléstermek használatára vonatkozó igényt az igénybe-
vevônek a Rendezvényszolgálat részére kell írásban meg-
küldenie, postai vagy elektronikus úton.

(2) A rendezvény befogadásáról vagy elutasításáról a Ren-
dezvényszolgálat – az igénylésrôl történô tudomásszer-
zéstôl számított legfeljebb 10 munkanapon belül – írásban
értesíti az igénybevevôt. A Díszterem használatának en-
gedélyezésérôl az Akadémia elnöke, fôtitkára vagy fôtit-
kárhelyettese dönt; a döntésrôl a Rendezvényszolgálat ér-
tesíti az igénylôt.

(3) A Rendezvényszolgálat azokat az igényléseket, amelyek a
4. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem tiltot-
tak, de tartalmuk vagy jellegük szerint nem kifejezetten il-
leszkednek a Magyar TudományosAkadémiához és annak
törvényben meghatározott feladataihoz, engedélyeztetésre
az Akadémia fôtitkárhelyettesének továbbítja. A fôtitkár-
helyettes – szükség esetén az elnökkel és a fôtitkárral való
egyeztetést követôen – az igények Rendezvényszolgálat-
tól történt kézhezvételétôl számított 5 munkanapon belül
dönt a rendezvények befogadásáról.
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(4) A rendezvény befogadása esetén az igénybevevôvel az
MTA LGK köt szolgáltatási szerzôdést (a szerzôdés alá-
írására az MTA LGK képviseletében az igazgató jogo-
sult).

(5) Az igénylés és az elfogadott igénylést követô megrendelés
részletes szabályait az MTA LGK igazgatójának utasítása
tartalmazza.

6. §
A központi épületek üléstermeinek
és szolgáltatásainak díjszabása

(1) A Magyar Tudományos Akadémia üléstermeit a jelen ha-
tározat 2. §-ában felsorolt igénybevevôk differenciáltan
megállapított terembérleti díjak alapján vehetik igénybe.

(2) A teremhasználati díjak és kedvezmények összegét, vala-
mint a díjszabás részletes szabályait az MTA LGK igaz-
gatójának azAkadémia elnökének jóváhagyásával kiadott
külön rendelkezése állapítja meg; az abban foglaltaktól el-
térô eseti, egyedi kedvezményt vagy térítésmentességet
csak azAkadémia elnöke, fôtitkára vagy fôtitkárhelyettese
engedélyezhet.

7. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen határozat 2011. július 15-én lép hatályba azzal, hogy
a térítési díjakkal kapcsolatos rendelkezéseket kizárólag a
szabályzat hatálybalépését követôen benyújtott igénylések
esetén kell alkalmazni.

(2) Az e határozat szerinti központi épületek termeinek igény-
lésére vonatkozó rendelkezéseket értelemszerûen alkal-
mazni kell az MTA LGK által üzemeltetett más, az MTA
tulajdonában lévô ingatlanok termeiben tartott rendezvé-
nyek elôkészítésének, lebonyolításának és elszámolásának
alapvetô szabályai vonatkozásában.

(3) A jelen határozat szerinti központi épületek, valamint az
MTA LGK által üzemeltetett más, az MTA tulajdonában
lévô ingatlanok termeiben tartott rendezvények elôkészí-
tésének, lebonyolításának és elszámolásának további rész-
letes rendjét az MTA LGK igazgatója külön szabályzat-
ban állapítja meg.

Pálinkás József s. k.
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Napirend:

1. Az intézethálózat átalakításából eredô változások megbe-
szélése

2. Tájékoztató a támogatott kutatócsoporti pályázati felhí-
vás eredményérôl

3. Az AKT II. félévi munkaterve

AKT 1/4/2011 (06. 27.) határozat:

Az AKT tagjai megismerték Pálinkás József elnök tájé-
koztatását az MTA kutatóintézet-hálózat megújításának
koncepciójáról, és ezt az AKT egyhangúlag támogatásáról
biztosította.

AKT 2/4/2011 (06. 27.) határozat:

Az AKT tagjai megismerték Pálinkás József elnök tájé-
koztatását a kutatócsoport-pályázatok rangsorolására fel-
kért zsûri javaslatáról. A testület a támogatásra és eluta-
sításra javasolt pályázatok listáját 9 igen szavazattal és
egy tartózkodás mellett elfogadta, és javasolja, hogy az
MTA elnöke ezek alapján hozza meg döntését.

AKT 3/4/2011 (06. 27.) határozat:

Az AKT egyhangúlag elfogadta a 2011. II. félévi munka-
tervét. A tervezet szerint az AKT a következô félévében
szeptember 26-án, október 17-én, november 14-én és dec-
ember 12-én ülésezik.

AZAKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA
2011. június 27-i ülésének (AKT 4/2011)

HATÁROZATAI
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A Bolyai-ösztöndíjasok az ösztöndíj idôtartama alatt éves, az
ösztöndíj befejezésekor záró kutatói jelentésben számolnak
be munkájukról. A kutatói jelentéseket a szakértôi kollégiu-
mok felkért szakértôje részletesen értékeli, ez alapján a szak-
értôi kollégiumok javaslatot tesznek a Kuratóriumnak a kuta-
tói jelentés értékelésére, melyrôl a Kuratórium dönt.

A Kuratórium „kiemelkedô” minôsítéssel fogadta el

állam- és jogtudomány: Frivaldszky János, Király EszterMária,
Pap András László;

állatorvos-tudomány: Bakonyi Tamás, Eszterbauer Edit;
biológiai tudomány: Ábrahám Hajnalka Gabriella, Bai Péter,
Bodnár Andrea, Gáspári Zoltán, Hegyi Gergely, Juhász
Gábor, Katona István, Lôrincz Andrea, Magura Tibor
György, Málnási Csizmadia András;

fizikai tudomány: Bajnok Zoltán, Dombi Péter András, Földi
Péter;

földtudomány: Falus György, Magyari Enikô Katalin;
geofizika: Szalai Sándor Mihály;
hadtudomány: Kovács Zoltán Tibor;
irodalomtudomány: Kulcsár-Szabó Zoltán, Szabó Levente;
kémiai tudomány: Jedlovszky Pál, Kállay Mihály, Kégl Tamás
András, Kunsági-Máté Sándor, Szalai István, Vankó
György Albert, Viskolcz Béla Tibor;

közgazdaság-tudomány: Kapás Judit;
matematikai tudomány: Fodor Ferenc, Horváth Róbert, Ka-
rátson János, Károlyi Gyula Árpád, Sárközy Gábor Naum;

mezôgazdasági tudomány: Holb Imre János, Müller Tamás,
Szabó András, Várallyay Éva, Tóth Beáta;

mûszaki tudomány: Bíró József, Hamar János Krisztián, Ko-
vács András, Mészáros István, Szederkényi Gábor, Vuko-
szávlyev Zorán;

mûvészettörténeti tudomány: Hornyik Sándor;
néprajztudomány: Papp Richárd;
nyelvtudomány: Rácz Anita, Surányi László Balázs, Tátrai
Szilárd;

orvostudomány: Sóki József, Antus Balázs, Dobolyi Árpád,
Döme Balázs, Helyes Zsuzsanna, Jakus Zoltán Péter, Ko-
mócsi András, Nagy Gábor, Nemes Attila;

pszichológiai tudomány: Király Ildikó, Racsmány Mihály;
regionális tudomány: Péti Márton;
számítástudomány: Jelasity Márk;
szociológiai tudomány: Veres Valér, Virág Tünde;
történelemtudomány: Czoch Gábor, Egry Gábor, Majtényi
György, Molnár Antal, Neumann Tibor;

zenetudomány: Csomó Orsolya;

ösztöndíjasok kutatói zárójelentését.

A Kuratórium „jó” minôsítéssel fogadta el

állam- és jogtudomány: Bencze Mátyás, Kapa Mátyás Péter,
Majtényi Balázs;

biológiai tudomány: Fátyol Károly, Fehér Tamás, Grigorszky
István, Kontschán Jenô, Orci Kirill Márk, Zvara Ágnes,
Endre Gabriella Zita, Rédei Dávid;

csillagászat: Horváth István;
építô-, építészettudomány: Hajnal Géza András;
filozófiai tudomány: Kutrovátz Gábor;
fizikai tudomány: Pusztai Tamás, Révész Ádám, Szabó Gyula,
Unger Tamás;

földrajztudomány: Trócsányi András;
földtudomány: Jakab Gusztáv;
geofizika: Kovács Péter Gábor;
hadtudomány: Felházi Sándor;
kémiai tudomány: Frank Éva, Stefánka Zsolt;
matematikai tudomány: Bérczes Attila Jenô, Fehér László,
Gyarmati Katalin, Morvai Gusztáv;

mezôgazdasági tudomány: Biró Zsolt, Gellért Ákos Ferenc,
Kondrák MihályAttila, Nagy István, Nguyen Duc Quang,
Rátonyi Tamás;

mûszaki tudomány: Csébfalvi Balázs, Lengyel László, Le-
vendovszky Tihamér, Márton Lôrinc, Ronkay Ferenc
György;

neveléstudomány: Kéri Katalin;
nyelvtudomány: Bartha CsillaVeronika, Habtagajeva Bajarma
Abidujevna;

orientalisztika: Szilágyi Zsolt;
orvostudomány: Barakonyi Alíz, Bíró Tamás, Czömpöly
Tamás, Ferencz Andrea, Fogarasi András Gyula, Gyôrffy
Balázs, Nagy Attila, Petheô Gábor László, Sántha Péter,
Sôti Csaba János;

politikatudomány: Fodor Gábor, Molnár Anna Éva;
pszichológiai tudomány: Németh Dezsô, Székely Anna;
regionális tudomány: Gulyás László;
szociológiai tudomány: Feischmidt Margit;
történelemtudomány: Csatáry György, Jakó Klára Júlia, Miru
György, Pap József, Tamási Zsolt, Seres Attila

ösztöndíjasok kutatói zárójelentését.

A Kuratórium „megfelelô” minôsítéssel fogadta el

agrár-közgazdaságtan: Bakucs Lajos Zoltán;
biológiai tudomány: Kozma-Bognár László, Jelitai Márta;
filozófiai tudomány: Pólik József;
fizikai tudomány: Elekes Zoltán, Horváth Zsolt Endre, Kis
Zsolt;

KÖZLEMÉNY
a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok záró kutatói jelentéseinek 2010. évi értékelésérôl

KÖZLEMÉNYEK



irodalomtudomány: Horváth Györgyi;
kémiai tudomány: Schrantz Krisztina;
meteorológia: Sümeghy Zoltán Mihály;
mezôgazdasági tudomány: Haraszi Réka,
Jánoska Ferenc István;

mûszaki tudomány:Mikó Balázs, Móczó János,Vida Rolland;
néprajztudomány: Pilipkó Erzsébet;
neveléstudomány: Lénárd Sándor;
nyelvtudomány: Kormos Judit, Szilágyi Imre;
orientalisztika: Salát Gergely;
orvostudomány: Dohán Erzsébet Orsolya, Pap Edit,
Pár Gabriella, Riba Pál;

regionális tudomány: Szarvák Tibor;
történelemtudomány:Mátay Mónika, Tóth Eszter Zsófia

ösztöndíjasok kutatói zárójelentését.

A Kuratórium „nem felelt meg” minôsítéssel fogadta el

orientalisztika: Seres István

ösztöndíjas kutatói zárójelentését.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma
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A betöltendô munkakör „tudományos kutató”, amely a ma-
gasabb vezetô beosztással történô megbízással együtt betölt-
hetô: 2012. január 1-jétôl.

A fôigazgató feladata:
– a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékeny-
ségek ellátása,

– a kutatóközpont tudományos tevékenységének irányítása,
– a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben ki-
vívott helyének és szerepének megôrzése, illetve további
erôsítése,

– a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósítása,
jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése.

A kutatóközponttal kapcsolatos tudományos teljesítmény-
és gazdálkodási követelmények:
– a tudományos tevékenységének koordinálása és tudomá-
nyos teljesítményének növelése,

– a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség növelése,
– a kutatóközpont tudományos eredményei hasznosítása
erôsítése és az eredmények társadalmi hasznosságának kö-
zéleti kommunikációjának hangsúlyossá tétele,

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
94. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek ellátása.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– büntetlen elôélet,
– legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos
fokozat,

– kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a kuta-
tóközpont profiljának megfelelô kutatások valamely terü-
letén,

– kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett
gyakorlat,

– legalább egy világnyelv elôadóképes ismerete.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– vezetési-szervezési képesítés,
– pénzügyi-gazdasági képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
– a pályázónak a kutatóközpont vezetésére, fejlesztésére, tu-
dományos programjának megvalósítására vonatkozó kon-
cepciója,

– részletes szakmai önéletrajz,
– tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének meg-
jelölése,

– eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek is-
mertetése,

– a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és köny-
vek pontos bibliográfiai jegyzéke,

– a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemények
száma, kummulatív impakt faktor, tudományos közlemé-
nyekre érkezett hivatkozások száma, H-index),

– a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb
MTA tájékoztatókban közzétehetô rövid, fényképes bemu-
tatkozó életrajz.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (CD-n vagy
DVD-n) Word fájlformátumban is be kell nyújtani.
– 3 hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány,

– a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és
nyelvtudást igazoló oklevelek hiteles másolata (amennyi-
ben nemmagyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hi-
telesített fordítása),

– közalkalmazotti jogviszonyban állók esetén a Kjt. 40. §-a
szerinti minôsítés,

– a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, beso-
rolásának, fizetési fokozatának és fizetésének megjelölése,

– közvetlen személyes elérhetôség (telefon, e-mail),

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet
az MTA Kémiai Kutatóközpont

fôigazgatói (magasabb vezetôi) beosztásának ellátására
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nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón
és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat vélemé-
nyezésére illetékes akadémiai grémiumok, a tudományos
osztályok tagjai, illetve képviselôi és az érintett kutató-
központ kutatói közössége megismerhesse, továbbá, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,

– hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fény-
képes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és
tájékoztatási célokra felhasználhatja.

A jelenlegi fôigazgatónak − amennyiben pályázatot nyújt be −
a munkáltatói minôsítést és az erkölcsi bizonyítványt nem kell
mellékelnie. Az oklevelek hiteles másolatát csak abban az
esetben kell csatolni, ha fôigazgatói megbízása óta azokban
változás történt. A kutatóközpont munkatársa a pályázat be-
nyújtását megelôzôen – esetleges összeférhetetlenségre hi-
vatkozva – az MTA elnökétôl felmentést kérhet a minôsítés
csatolásának kötelezettsége alól.

A fôigazgató jogállása:
A fôigazgató a kutatóközpont egyszemélyi felelôs vezetôje, te-
vékenységét magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként,
heti negyvenórás, teljes munkaidôben látja el. A fôigazgató
magasabb vezetôi megbízása, megbízásának visszavonása, to-
vábbá az alapvetô munkáltatói jogok az MTA elnökének ha-
táskörébe tartoznak. Az egyéb munkáltatói jogokat az MTA
fôtitkára az elnök által átruházott hatáskörben látja el.

A munkavégzés helye:
MTA Kémiai Kutatóközpont
1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.

A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott kutatóköz-
pontnál adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendel-
kezik – határozatlan idôre szól. A magasabb vezetôi megbízás
legfeljebb 5 évig terjedô idôtartamra, illetôleg a pályázó
70 éves koráig szól. Magasabb vezetôi beosztás ellátására

megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkal-
mazotti munkakörbe kinevezhetô. A közalkalmazotti, illetve
vezetôi illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendel-
kezô 84/2011. (V. 26.) Korm.rendelet (Kjt. V.) alapján kerül
megállapításra. Fôigazgatói munkakörre magasabb vezetôi
megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D,
44. §-ai, valamint a Kjt.V. értelmében összeférhetetlenség nem
áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl
szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a kutatóközpont fô-
igazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A pályázati kiírás 2011. július 5-én került közzétételre a
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétôl
számított 21 napon belül interjú keretében hallgatja meg.A bi-
zottság kikéri a tudományos osztályok és – döntéstôl függôen
– a kutatóközpont kutatóinak véleményét, majd a pályázókat
rangsorolva, jelentést tesz azAkadémiai Kutatóintézetek Taná-
csának.Az MTA fôtitkára – azAkadémiai Kutatóintézetek Ta-
nácsa véleményének ismeretében – javaslatot tesz az MTA el-
nökének a megbízandó jelöltek személyére. A megbízásra
kerülô fôigazgató személyérôl az MTA elnöke mint a munkál-
tatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. szeptember 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 29.

A pályázatot – az MTA elnökének címzett kísérôlevéllel
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Fôosztály Humánpolitikai Osztályára (1245 Buda-
pest, Pf. 1000) kell beküldeni.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A betöltendô munkakör „tudományos kutató”, amely a ma-
gasabb vezetô beosztással történô megbízással együtt betölt-
hetô: 2012. január 1-jétôl.

Az igazgató feladata:
– a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékeny-
ségek ellátása,

– az intézet tudományos tevékenységének irányítása,
– a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben ki-
vívott helyének és szerepének megôrzése, illetve további
erôsítése,

– a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósítása,
jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése.

Az intézettel kapcsolatos tudományos teljesítmény- és gaz-
dálkodási követelmények:
– az intézet tudományos tevékenységének koordinálása és
tudományos teljesítményének növelése,

– a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség növelése,
– az intézet tudományos eredményei hasznosítása erôsítése
és az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti
kommunikációjának hangsúlyossá tétele,

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet
MTA Duna-kutató Intézet

az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet

az MTA Történettudományi Intézet
igazgatói (magasabb vezetôi) beosztásának ellátására
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– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
94. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek ellátása.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– büntetlen elôélet,
– legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos
fokozat,

– kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az in-
tézet profiljának megfelelô kutatások valamely területén,

– kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett
gyakorlat,

– legalább egy világnyelv elôadóképes ismerete.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– vezetési-szervezési képesítés,
– pénzügyi-gazdasági képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
– a pályázónak az intézet vezetésére, fejlesztésére, tudomá-
nyos programjánakmegvalósítására vonatkozó koncepciója,

– részletes szakmai önéletrajz,
– tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének meg-
jelölése,

– eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek is-
mertetése,

– a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és köny-
vek pontos bibliográfiai jegyzéke,

– a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemények
száma, kummulatív impakt faktor, tudományos közlemé-
nyekre érkezett hivatkozások száma, H-index),

– a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb
MTA tájékoztatókban közzétehetô rövid, fényképes bemu-
tatkozó életrajz.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (CD-n vagy
DVD-n) Word fájlformátumban is be kell nyújtani.
– 3 hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány,

– a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és
nyelvtudást igazoló oklevelek hiteles másolata (amennyi-
ben nemmagyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hi-
telesített fordítása),

– közalkalmazotti jogviszonyban állók esetén a Kjt. 40. §-a
szerinti minôsítés,

– a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, beso-
rolásának, fizetési fokozatának és fizetésének megjelölése,

– közvetlen személyes elérhetôség (telefon, e-mail),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón
és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat vélemé-
nyezésére illetékes akadémiai grémiumok, a tudományos
osztályok tagjai, illetve képviselôi és az érintett intézet ku-
tatói közössége megismerhesse, továbbá, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fény-
képes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és
tájékoztatási célokra felhasználhatja.

A jelenlegi igazgatónak – amennyiben pályázatot nyújt be – a
munkáltatói minôsítést és az erkölcsi bizonyítványt nem kell
mellékelnie.Az oklevelek hiteles másolatát csak abban az eset-
ben kell csatolni, ha igazgatói megbízása óta azokban változás
történt. Az intézet munkatársa a pályázat benyújtását megelô-
zôen – esetleges összeférhetetlenségre hivatkozva – azMTA el-
nökétôl felmentést kérhet a minôsítés csatolásának kötelezett-
sége alól.

Az igazgató jogállása:
Az igazgató az intézet egyszemélyi felelôs vezetôje, tevé-
kenységét magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként,
heti negyvenórás, teljes munkaidôben látja el. Az igazgató
magasabb vezetôi megbízása, megbízásának visszavonása, to-
vábbá az alapvetô munkáltatói jogok az MTA elnökének ha-
táskörébe tartoznak. Az egyéb munkáltatói jogokat az MTA
fôtitkára az elnök által átruházott hatáskörben látja el.

A munkavégzés helye:
MTA Duna-kutató Intézet
1051 Budapest, Nádor u. 7.

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29–33.

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
1022 Budapest, Hermann Ottó u. 15.

MTA Történettudományi Intézet
1014 Budapest, Úri u. 53.

A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott intézetnél
adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendelkezik –
határozatlan idôre szól. A magasabb vezetôi megbízás legfel-
jebb 5 évig terjedô idôtartamra, illetôleg a pályázó 70 éves ko-
ráig szól. Magasabb vezetôi beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a kutatóintézettel közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhetô.A közalkalmazotti, illetve vezetôi illetmény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkezô 84/2011.
(V. 26.) Korm. rendelet (Kjt. V.) alapján kerül megállapításra.
Igazgatói munkakörre magasabb vezetôi megbízás annak ad-
ható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai, valamint a
Kjt. V. értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi
CLII. törvény alapján, az intézet igazgatója vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

A pályázati kiírás 2011. július 5-én került közzétételre a
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétôl
számított 21 napon belül interjú keretében hallgatja meg.A bi-
zottság kikéri a tudományos osztályok és – döntéstôl függôen
– az intézet kutatóinak véleményét, majd a pályázókat rangso-



rolva, jelentést tesz azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsának.
AzMTA fôtitkára – azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa vé-
leményének ismeretében – javaslatot tesz az MTA elnökének a
megbízandó jelöltek személyére.Amegbízásra kerülô igazgató
személyérôl az MTA elnöke mint a munkáltatói jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. szeptember 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 29.

A pályázatot – az MTA elnökének címzett kísérôlevéllel
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Fôosztály Humánpolitikai Osztályára (1245 Buda-
pest, Pf. 1000) kell beküldeni.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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AMagyar TudományosAkadémia fôtitkára a „SomosAlapít-
vány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” köz-
hasznú szervezet, valamint a Paksi Atomerômû Zártkörûen
Mûködô Részvénytársaság közérdekû kötelezettségvállalása
alapján a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kie-
melkedô eredményeinek méltó elismerésére díjat alapított

„Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért”
elnevezéssel.

A díjat két kategóriában ítélik oda. Az I. kategória azoknak a
magyar állampolgár kutatóknak adományozható, akik a nuk-
leáris biztonság területén legalább húsz éve tevékenykedve ki-
magasló eredményt értek el, illetve jelentôs érdemeket szereztek.
A díj I. kategóriájában a pénzjutalom összege 1 000 000 Ft, azaz
Egymillió Ft, amelyhez jár még egy bronz plakett is.A díj leg-
feljebb kétfelé megosztva is adományozható.A díj odaítélésé-
rôl az Alapító Okirat szerint létrehozott kuratórium a beérke-
zett javaslatok alapján dönt.

Az I. kategória díjazottjaira javaslatot tehetnek:
– a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai;
– felsôoktatási intézmények, tudományos és szakmai szer-
vezetek;

– gazdálkodó szervezetek, közalapítványok és alapítványok.

A javaslatokhoz csatolni kell:
– A javasolt személy szakmai önéletrajzát, legfeljebb egy-
oldalas terjedelemben;

– Tíz legfontosabb publikációjának a listáját bibliográfiai
adatokkal;

– Szakmai tevékenységének 50–150 szavas méltatását köz-
zétételre alkalmas formában, az ajánló szervezet vezetô-
jének az aláírásával.

A fentiek szerint kérjük a javaslattételre jogosult szervek, in-
tézmények és szervezetek képviselôit, hogy a díj I. kategó-
riájának odaítélésére vonatkozó indokolt javaslataikat

2011. október 1-ig

juttassák el a díj kuratóriumának címére:
„Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért” Kuratóriuma,
MTA Kémiai Tudományok Osztálya címén: 1245, Budapest,
Pf.: 1000.

A határidôn túl beérkezô, a nem javaslattételre jogosultaktól
származó, valamint a nem kellôen indokolt javaslatokat a ku-
ratórium az elbírálás során figyelmen kívül hagyja. Az elbírá-
lás eredményérôl csak a díjazottak kapnak értesítést.

A „Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért”
Kuratóriuma

Felhívás javaslattételre
„Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért” I. felnôtt kategória odaítélésére
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A Magyar TudományosAkadémia fôtitkára a „SomosAlapít-
vány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” köz-
hasznú szervezet, valamint a Paksi Atomerômû Zártkörûen
Mûködô Részvénytársaság közérdekû kötelezettségvállalása
alapján a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kie-
melkedô eredményeinek méltó elismerésére díjat alapított.

A díjat két kategóriában ítélik oda. A II. kategória azoknak a
legfeljebb 35 éves magyar állampolgárságú kutatóknak ado-
mányozható, akik a nukleáris biztonság témakörében készí-
tették el PhD dolgozatukat. A díj II. kategóriájában a pénzju-
talom összege 200 000 Ft, azaz Kettôszázezer forint, ami nem
osztható meg.A díj odaítélésérôl azAlapító Okirat szerint lét-
rehozott Kuratórium a beérkezett pályázatok alapján dönt.

A fentiek alapján kérjük, hogy aki a díj Alapító Okirata sze-
rint a II. kategória feltételeinek megfelel és a díj elnyerésére
pályázni kíván, pályázatát

2011. október 1-ig

juttassa el a díj kuratóriumának címére:

„Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért” Kuratóriuma,
MTA Kémiai Tudományok Osztálya címén: 1245, Budapest,
Pf.: 1000.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázatként a PhD-dolgozat 50-150 szavas kivonatát köz-
zétételre alkalmas formában, a .pályázó aláírásával;

– a PhD-dolgozatot (elektronikus adathordózón, word vagy
pdf formátumban);

– a pályázó témavezetôjének a nevét és elérhetôségét;
– írásbeli nyilatkozatot a magyar állampolgárságról, vala-
mint arról, hogy 2011. október 1-ig a 35. életévét még nem
töltötte be;

A határidôn túl beérkezô, valamint a szükséges mellékleteket
nem tartalmazó pályázatokat a kuratórium az elbírálás során fi-
gyelmen kívül hagyja. Az elbírálás eredményérôl csak a díja-
zottak kapnak értesítést. A pályázók a pályázat benyújtásával
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat a díj
kuratóriuma a díj odaítéléséhez szükséges mértékben és ideig
felhasználja. A díj odaítélése után 30 napon belül a benyújtott
pályázatok mellékleteit a kuratórium megsemmisíti.

A „Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért”
Kuratóriuma

Megjegyzés:

A pénzjutalmat a "http://www.sugarvedelem.hu" Somos Ala-
pítvány, mint kifizetô adja, illetve utalja át a díjazottnak, aki
azt oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kuta-
tásra, vagy külföldi tanulmányútra köteles fordítani.
A díjak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 1. számú melléklet 3.1. pontja alapján adómentesek.

A Kuratórium a döntésérôl jegyzôkönyvvel értesíti:
– az MTA fôtitkárát
– a PA Zrt. vezérigazgatóját
– a Somos Alapítvány Kuratóriuma elnökét
– a díjazottakat.

Pályázati felhívás
„Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért” II. PhD kategória odaítélésére

FOGADÓÓRA

Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára minden hétfôn 15.30 és 17.00 óra között – elôzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 269-0114) – fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tagjainak más idôpontokban is rendelkezésére áll.
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