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AzAlkotmány 10/A. § (1) bekezdésének j) pontja, valamint a
Magyar Köztársaság kitüntetéseirôl szóló 1991. évi XXXI.
törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság el-
nöke – a miniszterelnök elôterjesztésére –

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Balázs Lajos Györgynek, az MTA doktorának, az MTA
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet kutatópro-
fesszorának,
az infravörös ûrcsillagászattal és a gammafelvillanásokkal

kapcsolatos nemzetközileg is elismert tudományos eredmé-
nyeiért, valamint a Csillagászati Kutatóintézet tudományos és
technikai modernizációjában betöltött kiemelkedô szerepéért;

dr. Janszky Józsefnek, azMTA rendes tagjának, azMTA Szi-
lárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet kutatóprofesszorának,
a kristályfizika, a kvantumoptika és a kvantuminformatika

területén elért tudományos eredményeiért, tudományos isko-
lateremtô munkájáért és sokoldalú tudományszervezô tevé-
kenységéért;

dr. Lovas Rezsô Györgynek, az MTA levelezô tagjának, az
MTAAtommagkutató Intézete kutatóprofesszorának,
az elméleti magfizikában elért kiemelkedô eredményeiért,

kiterjedt tudományszervezôi tevékenységéért, valamint az
MTA Atommagkutató Intézetének igazgatójaként végzett ki-
tartó és eredményes munkájáért, amelynek során az intézeti
kutatási profil állandó megújulását, a legfontosabb tudomá-
nyos irányok naprakész követését, az intézet egyre magasabb
szintû kutatási, oktatási és technológiai tudásközponttá válá-
sát lehetôvé tévô tudományos stratégiát alakított ki;

dr. T. Erdélyi Ilonának, az MTA doktorának, az MTA Iro-
dalomtudományi Intézet nyugalmazott tudományos fômunka-
társának,
az Irodalomtudományi Intézet alapítójaként és munkatár-

saként végzett kimagasló munkájáért, a magyar reformkor iro-
dalom- és sajtótörténetének, valamint esztétikájának területén
végzett kutatásaiért, Erdélyi János életmûvének feltárásáért és
kritikai kiadásban megjelent összes mûvének sajtó alá rende-
zéséért, valamint a német, az osztrák és a magyar romantika
kapcsolatáról írt nemzetközileg is elismert tanulmányaiért.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Belgya Tamásnak, a fizikai tudomány kandidátusának,
az MTA Izotópkutató Intézet tudományos osztályvezetôjének,
a nukleáris kutatások terén végzett kiemelkedôen eredmé-

nyes tudományos kutatói munkásságáért, felelôs kutatásirá-
nyító és -szervezô tevékenységéért;

dr. Csörgô Tamásnak, az MTA doktorának, az MTA KFKI
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet tudományos tanácsa-
dójának,
a nagyenergiás nehézion-fizika kutatásában elért kiemelke-

dô tudományos eredményeiért, a fiatal tehetségek felfedezé-
sében és oktatásában végzett elkötelezett munkájáért, továbbá
az általa létrehozott magyar kutatócsoportoknak nagy nem-
zetközi kísérletekben való eredményes részvételét elôsegítô
tevékenységéért;

dr. Lantos Bélának, az MTA doktorának, a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és In-
formatika Tanszéke egyetemi tanárának,
az optimális irányítások elmélete, a robotok identifikációja,

az intelligens robotok, az ember nélküli jármûvek irányítása és
a háromdimenziós képfeldolgozás területén elért eredménye-
iért, valamint iskolateremtô oktató-nevelô munkájáért;

dr. Schubert Andrásnak, az MTA Kutatásszervezési Intézet
ügyvivô szakértôjének, a tudománymetria és a tudomány-
elemzés területén létrehozott módszertani újdonságokért, in-
dikátorok, mérési és összehasonlítási eszközök kidolgozásáért
és alkalmazásáért, számos új, makroszintû tudománymetriai
indikátor létrehozásáért és elterjesztéséért.

A KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME

kitüntetést adományozott

Somai Józsefnek, nyugalmazott közgazdásznak, gazdaság-
történésznek, szerkesztônek, a romániai Magyar Közgazdász
Társaság tiszteletbeli elnökének, a Magyar TudományosAka-
démia külsô köztestületi tagjának,
tudományos és szerkesztôi munkássága, valamint az erdé-

lyi magyar közösség építését, civilszervezetek alapítását, szer-
vezését célzó több évtizedes, példaértékû, áldozatos tevé-
kenysége elismeréseként.

SZEMÉLYI RÉSZ



36/2011. (VI. 28.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai egyetértenek a Kitüntetési és Díjbi-
zottság tagjaira tett javaslattal az elôterjesztésben foglaltak
szerint.

2. Az Elnökség tagjai megismerték és támogatólag tudomá-
sul veszik az Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság
tagjaira tett javaslatot az elôterjesztésben foglaltak szerint.

3. Az Elnökség tagjai megismerték és támogatólag tudomá-
sul veszik a Környezettudományi Elnöki Bizottság tagja-
ira tett javaslatot az elôterjesztésben foglaltak szerint.

4. Az Elnökség tagjai megismerték és támogatólag tudomá-
sul veszik a Közoktatási Elnöki Bizottság tagjaira tett ja-
vaslatot az elôterjesztésben foglaltak szerint.

5. Az Elnökség tagjai megismerték és támogatólag tudomá-
sul veszik a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bi-
zottság tagjaira tett javaslatot az elôterjesztésben foglal-
tak szerint.

6. Az Elnökség tagjai megismerték és támogatólag tudomá-
sul veszik a Gyûjteményi Tanács tagjaira tett javaslatot az
elôterjesztésben foglaltak szerint.

7. Az Elnökség tagjai megismerték és támogatólag tudomá-
sul veszik a Könyvtári Bizottság mint aVezetôi Kollégium
állandó bizottsága tagjaira tett javaslatot az elôterjesztés-
ben foglaltak szerint.

8. Az Elnökség tagjai megismerték és támogatólag tudomá-
sul veszik a Szociális Bizottság mint a Vezetôi Kollégium
állandó bizottsága tagjaira tett javaslatot az elôterjesztés-
ben foglaltak szerint.

9. Az Elnökség tagjai egyetértenek a 19/2008. számú elnök-
ségi állásfoglalással létrehozott Kutatási Infrastruktúra El-
nöki Bizottság megszüntetésével.

10. Az Elnökség tagjai egyetértenek a Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottságának mint a Vezetôi Kollégium állandó bizottsá-
gának megszüntetésével. Az Elnökség tagjai felhatalmaz-
zák az MTA elnökét, hogy a megszüntetéshez szükséges
Alapszabály-módosítást terjessze a Közgyûlés elé.

11. Az Elnökség tagjai felkérték a Matematikai Tudományok
Osztályát, hogy a Közoktatási Elnöki Bizottságba, a
Könyvtári Bizottságba és a Szociális Bizottságba delegál-
janak tagokat.

37/2011. (VI. 28.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai a tudományos bizottságok választásá-
nak elveivel és idôrendjével egyetértenek.

2. Az Elnökség tagjai felhatalmazzák azAkadémia elnökét a
tudományos bizottsági választások megindítására.

3. Az Elnökség tagjai felkérik a tudományos osztályok el-
nökeit, hogy tájékoztassák a tudományterületükhöz tar-
tozó köztestületi tagokat a tudományos bizottságok újjá-
választásának rendjérôl.

4. Az Elnökség tagjai felkérik a tudományos osztályok el-
nökeit, hogy a bizottságok választása során törekedjenek
arra, hogy a doktori ügyek tárgyalásához elegendô számú
MTA doktora (tudomány doktora) legyen a bizottság tagja.

5. Az Elnökség tagjai az e-választás rendszertervét megis-
merték, és az abban foglaltakkal egyetértenek.

6. Az Elnökség tagjai az állandó bizottságok újjáalakításá-
nak határidejével egyetértenek.

38/2011. (VI. 28.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai tudomásul vették Németh Tamás fô-
titkár tájékoztatóját az Akadémiai Kutatóintézetek Taná-
csa 2011. június 27-i ülésének határozatairól.

2. Az Elnökség tagjai támogatják, hogy az Akadémia elnöke
a 2011. június 27-iAKT határozatánakmegfelelôen készítse
elô a 2011. december 5-i közgyûlésre az akadémiai kutató-
hálózat megújítására és azAkadémia további költségvetési
szervei átalakítására vonatkozó javaslatot, és folytassa le az
átalakítás jogi, pénzügyi, adminisztratív elôkészítéséhez
szükséges tárgyalásokat, közigazgatási egyeztetéseket, és
mindezek nyomán tegye meg a szükséges intézkedéseket.

39/2011. (VI. 28.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy a napilapok, kö-
zéleti heti és havilapok nem lehetnek hiteles tudományos köz-
lemények elsô megjelenítôi, és felhatalmazzák az MTMT Fel-
ügyelô Testületének elnökét ennek a gyakorlatban történô
bevezetésére.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI

A 2011. JÚNIUS 28-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRÔL
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK KÖZZÉTÉTELE

E–876/2011.

Alapító okirat módosítás

A Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Titkárságának E–660/45/2009. számú, 2009. május 29-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 Tudományos Akadémia 1992. évi májusi rendes közgyûlésének 17/1992. számú határozatával megalakított
Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban: SZIMA) 1995. január 1. napja óta költségvetési szervként
mûködô hivatali szervezetének, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Titkárságának alapító okiratát, az
E–660/45/2009. számú alapító okiratot módosítva, a Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a to-
vábbiakban: MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseivel
összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:”

2. Az 1. pont bevezetô szövege helyébe a következô szöveg lép:
„A költségvetési szerv”

3. Az 1.3 alpontban a titkárság székhelyének megjelölése a következôk szerint módosul:
„1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.”

4. Az 1.4 alpont kiegészül az „illetékessége” szövegrésszel.
5. A 4.1 alpont kiegészül „(a továbbiakban: Akadémia)” szövegrésszel.
6. A 4.2 alpontban az irányító szerv székhelyének megjelölése a következôk szerint módosul:
„1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.”

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

8. A 7. pont kiegészül az „Igazgatási intézmények ellátó, kisegítô szolgálatai” szövegrésszel.
9. A 8. pont helyébe a következô szöveg lép:
„A titkárság, mint önállóan mûködô költségvetési szerv, jogi személy, elsôsorban szakmai célú költségvetési keretekkel ren-
delkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelôsséggel bír. A titkárság gazdasági szerve-
zettel nem rendelkezik, az irányító szerv kijelölése alapján az Ámr. 15. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott
pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.”

10. A 9. pont bevezetô szövege helyébe a következô szöveg lép:
„A titkárság tevékenységei
A titkárság azAkadémiaAlapszabálya alapján adminisztratív feladatokat lát el közfeladatként, a jelen alapító okiratban meg-
határozott és részletezett körben, az alábbiak szerint:”

11. A 9.1 alpontban a „Titkárság alap- és kiegészítô tevékenysége:” szövegrész helyébe a „titkárság alaptevékenysége:” szö-
vegrész lép.

12. A 9.3 alpontban a „Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységeinek” szövegrész helyébe a „titkárság alaptevékenységei-
nek” szövegrész lép.

13. A 9.5 alpont helyébe a következô szöveg lép:
„A titkárság vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

14. A 10. pont helyébe a következô szöveg lép:
„A titkárság egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként a titkárságvezetô
irányítja.A titkárságvezetô vezetôi megbízása, vezetôi megbízásának visszavonása, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása
– a SZIMA ügyvezetô elnöke javaslatának figyelembevételével, az Áht. 93. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak
szerint – az Akadémia elnökének hatáskörébe tartozik.”

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

16. A 12. pont helyébe a következô szöveg lép:
„A titkárságnak az Ámr. 15. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásával kap-
csolatos munkamegosztás és felelôsségvállalás rendjét a titkárság és a Magyar TudományosAkadémia Titkársága önállóan
mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv megállapodásban rögzíti. A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv
képviseletében a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága gazdasági igazgatója hagyja jóvá.”

KÖZLEMÉNYEK
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17. A 13. pont helyébe a következô szöveg lép:
„A titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és
mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet – a SZIMA elnökségének elôzetes egyetértését követôen – azAkadémia elnöke
hagy jóvá.”

18. A 14. pont helyébe a következô szöveg lép:
„Az Akadémia ingatlan vagyonának használatba adásáról a titkársággal ingatlanhasználati szerzôdést köt, az MTAtv.-ben
és az Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint.”

19. A 15. pont helyébe a következô szöveg lép:
„Az Akadémia ingó vagyonának (tárgyi eszközök, készletek) használatba adásáról az Akadémia a közgyûlés által elfoga-
dott vagyongazdálkodási irányelvekben foglaltakkal összhangban, a titkársággal ingóvagyon-használati szerzôdést köt.
A titkárság a használatában lévô immateriális javakkal – a vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.”

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

21. A 18. pont helyébe a következô szöveg lép:
„A titkárság az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel,
a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.”

22. A 19. pont helyébe a következô szöveg lép:
„Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az
E–660/45/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszti.”

23. Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba azzal, hogy az E–660/45/2009. számú,
2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti. Jelen alapító okirat módosítás hatálybalépé-
sével egyidejûleg az E–660/45/2009. számú alapító okirat 1.1 alpontjában, 2., 4., 7. 16. és 17. pontjában a „Titkárság” szö-
vegrész „titkárság” szövegrészre változik; az alapító okirat 5. pontja, 9.2 és 9.4 alpontja, valamint 20. pontja hatályát veszti.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

E−876/1/2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(a módosításokkal egységes szerkezetben1)

A Magyar Tudományos Akadémia 1992. évi májusi rendes közgyûlésének 17/1992. számú határozatával megalakított Széche-
nyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban: SZIMA) 1995. január 1. napja óta költségvetési szervként mûködô hi-
vatali szervezetének, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Titkárságának alapító okiratát az E–660/45/2009. számú ala-
pító okiratot módosítva, a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerke-
zetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
1.1 neve: Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia

Titkársága
(a továbbiakban: titkárság)

1.2 rövidített neve: SZIMA Titkárság
1.3 székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
1.4 illetékessége, mûködési köre: országos

2. A titkárság alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1995. január 1.
4. A titkárság irányító szervének
4.1 neve: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia)
4.2 székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

5. (Hatályon kívül helyezve)
6. A titkárság besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 8/A. §-ában foglaltak szerint: önállóan mûködô költségvetési szerv.

7. A titkárság szakágazati besorolása: 841115 Igazgatási intézmények ellátó, kisegítô szolgálatai

1 A módosításokat dôlt betûvel jelöltük.



8. A titkárság, mint önállóan mûködô költségvetési szerv, jogi személy, elsôsorban szakmai célú költségvetési keretekkel
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelôsséggel bír. A titkárság gazdasági
szervezettel nem rendelkezik, az irányító szerv kijelölése alapján az Ámr. 15. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott
pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.
8.1 neve: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
8.2 székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.

9. A titkárság tevékenységei
A titkárság az Akadémia Alapszabálya alapján adminisztratív feladatokat lát el közfeladatként, a jelen alapító okiratban
meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
9. 1 A titkárság alaptevékenysége: a SZIMA alapszabályábanmeghatározott tevékenységekkel összefüggô operatív feladatok

ellátása.
9.2 (Hatályon kívül helyezve)
9.2 A titkárság alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a 2010. január 1.
napjától érvényes szakfeladat-rend szerint:

94.12 Szakmai érdekképviselet
szakfeladat: 949900 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9.4 (Hatályon kívül helyezve)
9.5 A titkárság vállalkozási tevékenységet nem folytat.

10.A titkárság egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként a titkárságvezetô
irányítja. A titkárságvezetô vezetôi megbízása, vezetôi megbízásának visszavonása, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása
– a SZIMA ügyvezetô elnöke javaslatának figyelembevételével, az Áht. 93. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint –
az Akadémia elnökének hatáskörébe tartozik.

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

12.A titkárságnak az Ámr. 15. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásával
kapcsolatos munkamegosztás és felelôsségvállalás rendjét a titkárság és a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv megállapodásban rögzíti. A munkamegosztási megállapodást az irányító
szerv képviseletében a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága gazdasági igazgatója hagyja jóvá.

13.A titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és
mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet – a SZIMA elnökségének elôzetes egyetértését követôen – az Akadémia elnöke
hagy jóvá.

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

15.Az Akadémia ingó vagyonának (tárgyi eszközök, készletek) használatba adásáról az Akadémia a közgyûlés által elfogadott
vagyongazdálkodási irányelvekben foglaltakkal összhangban, a titkársággal ingóvagyon-használati szerzôdést köt. A tit-
kárság a használatában lévô immateriális javakkal – a vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

16. A titkárság a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai
engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

17. A titkárságnál keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdonnal a titkárság 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.

18.A titkárság az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, a
tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

19. Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az
E–660/45/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszti.

20. (Hatályon kívül helyezve)

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia 2011 februárjában meg-
hirdette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, amely a
156/1997.(IX.19.) számú kormányrendelet alapján a 45. élet-
évét még be nem töltött kutatók kiemelkedô kutatási fejlesz-
tési teljesítményének támogatását szolgálja. Ennek érdekében
tudományos munka megírására, vagy azzal egyenérték kuta-
tási témában létrehozott alkotás elkészítésére, valamint to-
vábbi tudományos minôsítés, illetve cím elnyerésére való fel-
készülés elôsegítésére, mûszaki alkotás létrehozására lehetett
pályázni.
Pályázhattak a már Bolyai ösztöndíjban részesültek, ha a záró
kutatói jelentésük „kiemelkedô” vagy „jó” minôsítés volt.
Az ösztöndíjra pályázhatott nem magyar állampolgárságú ku-
tató is, amennyiben a kutatómunkáját magyarországi tudo-
mányos intézményben végzi.
Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szem-
pontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
által létrehozott Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben
ítélte oda 191 fô részére. A benyújtott 586 érvényes pályáza-
tot 203 szakértô (23 fô akadémikus, 141 fô tudomány doktora
/MTA Doktora/, 39 fô tudomány kandidátusa /PhD/) vélemé-
nyezte.

A Kuratórium a következô pályázatokat fogadta el:

Abért Miklós matematika
Ambrus Attila orvosi tudományok
Andrikovics Hajnalka Anikó orvosi tudományok
Antus Balázs orvosi tudományok
Babcsán Norbert anyagtudomány

és technológia, metallurgia
Bagoly Zsuzsa orvosi tudományok
Bajáki Rita irodalomtudomány
Bakacsi Zsófia mezôgazdasági tudomány
Balázsi Katalin anyagtudomány

és technológia, metallurgia
Balka Gyula állatorvos-tudomány
Bank Balázs Lajos elektronika

és számítástechnika
Bárth Dániel néprajztudomány
Bartos Huba nyelvtudomány
Batáry Péter biológiai tudományok
Báti Anikó néprajztudomány
Bay Péter biológiai tudományok
Belhaj Abdessamad orientalisztika
Biczó Gábor filozófia
Bognár Eszter anyagtudomány

és technológia, metallurgia
Boncz Imre orvosi tudományok
Bortel Gábor fizikai tudomány
Bugyi Beáta biológiai tudományok
Czakó István filozófia
Czigány Zsolt fizikai tudomány

Csaplár-Degovics Krisztián történettudomány
Cseh András Attila mezôgazdasági tudomány
Csíki Tamás történettudomány
Csontos Miklós fizikai tudomány
Csorba Péter matematika
Darula Zsuzsanna kémiai tudomány
Dinya Tamás Ákosné orvosi tudományok
Dobó József biológiai tudományok
Dobolyi Árpád orvosi tudományok
Dombi Péter András fizikai tudomány
Döme Balázs orvosi tudományok
Ducza Eszter orvosi tudományok
Egri Péter informatika
Elek Zoltán biológiai tudományok
Elekes Andrea közgazdaságtudomány
Engler Ágnes pedagógia
Erdélyi Gabriella történettudomány
Erdélyi Károly állatorvos-tudomány
Eszterbauer Edit állatorvos-tudomány
Farkas Bálint matematika
Farkas Éva Andrea pedagógia
Figula Ágota matematika
Fodor Ferenc matematika
Fosztó László szociológia
Gál János állatorvos-tudomány
Gasparics Antal anyagtudomány

és technológia, metallurgia
Gecse Annabella néprajztudomány
Gôzsy Zoltán történettudomány
Grajczjár István szociológia
Granasztói Olga irodalomtudomány
Guzmics Tibor földtan (geológia)
Gyarmati Katalin matematika
Gyenizse Péter földrajz
Hasznos Andrea régészet
Hegyi Gergely biológiai tudományok
Hincz Krisztián Gyula építô-, építészettudomány
Hortoványi Lilla közgazdaságtudomány
Horváth Eszter Mária orvosi tudományok
Horváth János György pszichológia
Horváthy Balázs állam- és jogtudomány
Hunyadi Attila Gábor történettudomány
Ittzés Gábor irodalomtudomány
Jäger Katalin mezôgazdasági tudomány
Jancsó Attila kémiai tudomány
Jelasity Márk számítástudomány
Juhász Gábor biológiai tudományok
Juhász Róbert fizikai tudomány
Kadar Zoltan Daniel nyelvtudomány
Kállai Ernô szociológia
Kállay-Menyhárd Alfréd kémiai tudomány
Kalmár Lajos biológiai tudományok
Kapuy Orsolya Margit biológiai tudományok
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Kardos József László biológiai tudományok
Katona Krisztián erdészeti tudomány
Kele Péter kémiai tudomány
Kereszturi Ákos földtan (geológia)
Kertész Vilmos kémiai tudomány
Kis Árpád geofizika
Kiss Csaba csillagászat
Kiss Gábor Zoltán irodalomtudomány
Kiss Péter orvosi tudományok
Kovács Erika állam- és jogtudomány
Kovács Eszter irodalomtudomány
Kovács Gábor István pszichológia
Kovács Zoltán Tibor hadtudomány
Kovács Zsolt fizikai tudomány
Kovácsné Kis Viktória földtan (geológia)
Kökönyei Gyöngyi pszichológia
Köteles Ferenc pszichológia
Krámer Tamás építô-, építészettudomány
Kukovecz Ákos kémiai tudomány
Laczkóné Turzó Kinga Mónika orvosi tudományok
Lakatos Ferenc erdészeti tudomány
Lanszki József erdészeti tudomány
Lekli István orvosi tudományok
Lendvai Ádám Zoltán biológiai tudományok
Lohász Máté Márton energetika
Lôrincz Andrea biológiai tudományok
Magyar Csaba biológiai tudományok
Majtényi György tudomány- és technikatörténet
Mann Zoltán Ádám informatika
Margitházi Beáta (Beja) filozófia
Margittai Éva orvosi tudományok
Mártonfi Attila nyelvtudomány
Matics Zsolt mezôgazdasági tudomány
Mészáros Andor Ákos történettudomány
Mezei Cecília Zsuzsanna regionális tudomány
Mikusi Balázs zenetudomány
Misják Fanni anyagtudomány

és technológia, metallurgia
Mód László Balázs néprajztudomány
N. Fodor János nyelvtudomány
Nádasdi-Mészáros Orsolya régészet
Nagy Béla orvosi tudományok
Nagy Nikoletta orvosi tudományok
Nemes Attila orvosi tudományok
Nemessányi Zoltán állam- és jogtudomány
Németh József Lajos hadtudomány
Neumann Tibor történettudomány
Novák Attila geofizika
Novák Zoltán kémiai tudomány
Oláh András informatika
Oldal István agrármûszaki tudomány
Orbán László irodalomtudomány
Pál Magda mezôgazdasági tudomány
Palotás Krisztián fizikai tudomány
Pap András László állam- és jogtudomány
Papp Krisztián biológiai tudományok
Patkós Balázs Dániel matematika
Peti Lehel néprajztudomány
Péti Miklós irodalomtudomány

Pós Zoltán biológiai tudományok
Rácz Anita nyelvtudomány
Rácz Bence László biológiai tudományok
Rákosi Csilla Ágota nyelvtudomány
Rátz Tamara gazdálkodás tudomány
RaucsiknéVargaAndrea Beáta földtan (geológia)
Reuter Gábor Kamilló orvosi tudományok
Révész Ádám fizikai tudomány
Rostás Péter mûvészettörténet
Rusai Krisztina Szilvia orvosi tudományok
Sági Gábor matematika
Sárközy Réka Andrea történettudomány
Sávai-Matuska Ágnes irodalomtudomány
Serfôzô Zoltán József biológiai tudományok
Sipos Balázs Áron történettudomány
Sonnevend Pál állam- és jogtudomány
Soós Gábor Dénes politikatudomány
Soós Sándor tudomány- és technikatörténet
Szabó András mezôôgazdasági tudomány
Szabó András Péter történettudomány
Szabó Levente irodalomtudomány
Szabó Róbert csillagászat
Szalai Sándor geofizika
Szigeti Ágota Orsolya agrárközgazdaságtan
Sziklai Péter matematika
Szilágyi Imre Miklós kémiai tudomány
Szilágyi Sándor Miklós elektronika

és számítástechnika
Szmola Richárd orvosi tudományok
Szomora Zsolt Tamás állam- és jogtudomány
Szôcs Enikô néprajztudomány
Szûcs Zoltán Gábor politikatudomány
Tamási Viola biológiai tudományok
Tilk Péter állam- és jogtudomány
Tircsó Gyula kémiai tudomány
Tory Kálmán orvosi tudományok
Tóth Attila biológiai tudományok
Tóth Beáta mezôgazdasági tudomány
Tóth Géza földrajz
Tóth Norbert történettudomány
Törôcsik Dániel orvosi tudományok
Török Ádám közlekedéstudomány
Török Péter biológiai tudományok
Tôzsérné Benkô Szilvia biológiai tudományok
Újvári Gábor földtan (geológia)
Vácziné Schlosser Gitta kémiai tudomány
Vágvölgyiné Tóth Marietta kémiai tudomány
Vannay Ádám orvosi tudományok
Varga Balázs filozófia
Vásáry Viktória közgazdaságtudomány
Venglovecz Viktória orvosi tudományok
Veres Gábor László orvosi tudományok
Veresné Horváth Viktória nyelvtudomány
Vilmos Péter biológiai tudományok
Vitári Zsolt Tamás történettudomány
Vukoszávlyev Zorán építô-, építészettudomány
Zatykó Csilla régészet
Zvara Ágnes biológiai tudományok
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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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