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18/2009. (XII. 10.) számú határozat

a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán foglalkoztatottak részére megállapítható
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I. A Magyar Tudományos Akadémia Vezetôi Kollégiuma
14/2009. (XII. 1.) sz. határozatával – 2009. december
15-i hatálybalépési idôponttal – elfogadta a Magyar Tu-
dományos Akadémia Titkárságán foglalkoztatottak ré-
szére megállapítható képzettségi pótlékokról szóló ha-
tározatot.

II. AVezetôi Kollégium I. pontban hivatkozott határozatát és
annak mellékletét e határozattal együttesen az érintettek
számára a helyben szokásos módon kell kihirdetni és hoz-
záférhetôvé tenni.

III. A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán foglal-
koztatottak részére megállapítható képzettségi pótlékok-
ról szóló döntésének közzétételére vonatkozó jelen hatá-
rozatot a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos
Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfog-
lalásában biztosított felhatalmazás alapján adom ki.

Pálinkás József s. k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
18/2009. (XII. 10.) sz. határozatához

a Vezetôi Kollégium 14/2009. (XII. 1.) sz. határozata
alapján

A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 48/A. §-ában foglaltakkal és a Magyar Tudományos
Akadémia Szervezeti és Mûködési Szabályzatának VIII. Fe-
jezet 8.2 pontjával, valamint a Magyar Tudományos Akadé-
mia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatával összhangban
a Vezetôi Kollégium a Magyar Tudományos Akadémia Tit-
kárságán foglalkoztatottak vonatkozásában a képzettségi pót-
lékra jogosító munkaköröket és a képzettségi pótlékokat a je-
len határozatban foglaltak szerint határozza meg.

1. §
Szervi, személyi és tárgyi hatály

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudományos
Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) közha-
talmi köztestületi költségvetési szervre terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya a Titkárságon köz-
szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott köztisztvi-
selôkre terjed ki.

(3) Tárgyi hatály: e határozat alkalmazásában
a) tudományos fokozat a doktori (PhD) fokozat, vagy a
felsôoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 149.
§-ának (5) bekezdése alapján azzal egyenértékû vagy
ennél magasabb tudományos fokozat;

b) szakképzettség a felsôoktatási intézmény alap- vagy
mesterképzésében megszerzett képzettség, amely jog-
szabálybanmeghatározott munkakör betöltésére jogosít;

c) szakképesítés a felsôfokú szakképzés keretében meg-
szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplô ké-
pesítés, amely jogszabályban meghatározott munka-
kör betöltésére jogosít.

2. §
A képzettségi pótlék megállapításának szabályai

(1) A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény (a továbbiakban: Ktv.) 48/A. § (1) bekezdése alapján
a feladatkör szakszerûbb ellátását biztosító tudományos
fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elôse-
gítô további szakképzettség, szakképesítés elismeréseként
a Titkárságon foglalkoztatott köztisztviselô számára – a
személyi juttatás elôirányzat terhére – képzettségi pótlék
állapítható meg.

(2) Képzettségi pótlék állapítható meg annak a köztisztvise-
lônek is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai vég-
zettségénél magasabb szintû szakképzettséggel, szakké-
pesítéssel rendelkezik, feltéve, ha az munkakörének ellá-
tásához szükséges.

(3) A Titkárságon a képzettségi pótlék megállapításának alap-
ja, hogy a köztisztviselô rendelkezzék az adott munka-
körre a jelen határozat kiadása során irányadónak tekin-
tett, a köztisztviselôk képesítési elôírásairól szóló, illetve
az egyéb vonatkozó külön jogszabályban meghatározott-
hoz képest további vagy magasabb szintû szakképzettség-
gel vagy szakképesítéssel.

(4) A Titkárságnál képzettségi pótlékra jogosító munkakörö-
ket, szakképzettségeket és szakképesítéseket a jelen hatá-
rozat melléklete tartalmazza. A képzettségi pótlék e hatá-
rozattól eltérô megállapítására a Titkárság Közszolgálati
Szabályzatában foglaltak irányadók.

(5) Nem jogosult képzettségi pótlékra a köztisztviselô abban
az esetben, ha a szakképzettség, szakképesítés az adott
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foglalkoztatottak részére megállapítható képzettségi

pótlékról szóló határozat közzétételérôl

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA ELNÖKÉNEK
HATÁROZATAI

2 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2010. január 15.



munkakörre a köztisztviselôi jogviszony létesítésének, a
jogviszony fenntartásának, vagy a vezetôi megbízás ke-
letkezésének és folytonosságának feltétele.

(6) Nem jogosult továbbá képzettségi pótlékra az a felsôfokú
iskolai végzettségû köztisztviselô sem, aki a munkaköré-
be történt besorolásánál figyelembe vett végzettségével
megegyezô szakirányú, további szakképesítést szerez.

(7) Amennyiben a köztisztviselô több szakképzettség, szak-
képesítés alapján jogosult képzettségi pótlékra, számára
csak egy jogcímen, és a legmagasabb összegû pótlék álla-
pítható meg.

3. §
A képzettségi pótlék mértéke

(1) A képzettségi pótlék mértéke a Ktv. 48/A. §-a alapján:
a) doktori (PhD) fokozat vagy a felsôoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény alapján azzal egyenértékû
vagy ennél magasabb tudományos fokozat esetén az
illetményalap 75%-a,

b) felsôfokú iskolai rendszerû képzésben, továbbképzés-
ben szerzett további szakképzettség, szakképesítés ese-
tén az illetményalap 50%-a,

c) akkreditált iskolai rendszerû felsôfokú szakképzésben
vagy iskolarendszeren kívüli felsôfokú szakképzésben
szerzett szakképzettség, szakképesítés esetén az illet-
ményalap 40%-a,

d) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben
szerzett további szakképzettség, szakképesítés esetén
az illetményalap 30%-a.

(2) A felsôfokú iskolai végzettségû köztisztviselô nem jogo-
sult képzettségi pótlékra, ha az (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott további szakképesítéssel rendelkezik.

4. §
A képzettségi pótlék folyósítása

(1) A képzettségi pótlék folyósítása a tudományos fokozat,
további szakképzettség, szakképesítés megszerzését iga-
zoló dokumentum (oklevél) bemutatását követôen, a do-
kumentumban (oklevélben) meghatározott idôponttól tör-
ténik. Amennyiben a képzettségi pótlék megállapítása a
kinevezési okiratban történik, a folyósítás kezdô napja a
kinevezés napja.

(2) Meg kell szüntetni a képzettségi pótlékra való jogosult-
ságot és a képzettségi pótlék folyósítását akkor, ha a köz-
tisztviselô munkaköre megváltozik, és az új munkakör-
ben az e határozat 2. § (1) – (2) bekezdései és az e hatá-
rozat melléklete alapján az adott tudományos fokozat,
szakképesítés, szakképzettség alapján képzettségi pótlék
nem jár.

5. §
Záró rendelkezések

(1) E határozatot a Vezetôi Kollégium 14/2009. (XII. 1.) sz.
határozatával fogadta el. E határozat a Titkárság 2009.
szeptember15-tôl hatályos Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának 3. sz. mellékletét képezi, rendelkezéseit az-
zal összhangban, a Ktv. vonatkozó elôírásainak figyelem-
bevételével kell alkalmazni.

(2) E határozat 2009. december 15-én lép hatályba azzal, hogy
rendelkezései – a 4. § (2) bekezdésének kivételével – nem
érintik a hatálybalépés elôtt megállapított képzettségi pót-
lékokat.

Pálinkás József s. k.
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Munkakör Pótlékra jogosító végzettség

Jogi és igazgatási feladatkör szakjogász, jogi szakvizsga

Humánpolitikai, jóléti feladatkör

okleveles személyügyi szervezô, jogász,
okleveles igazgatási-rendszerszervezô,
igazgatásszervezô,
személyügyi gazdálkodó,
oktatásszervezô, felsôfokú vendéglátói képesítés

Tudományszervezési tevékenységgel kapcsolatos feladatkör jogász, egyetemi szintû közgazdász

Gazdálkodással kapcsolatos feladatkörök

okleveles adószakértô,
adótanácsadó,
okleveles pénzügyi revizor,
okleveles könyvvizsgáló,
mérlegképes könyvelô,
felsôfokú költségvetési (államháztartási) képesítés,
számviteli szakügyintézô,
társadalombiztosítási szakelôadó, ügyintézô,
szakközgazdász szakképesítés

Titkársági munkakör
jogász, egyetemi szintû közgazdász, nemzetközi kapcsolatok területén
szerzett szakképzettség, igazgatási ügyintézô, ügyvitelszervezôi és
rendszerszervezôi szakképesítés

KÉPZETTSÉGI PÓTLÉKRA
JOGOSÍTÓ MUNKAKAKÖRÖK ÉS VÉGZETTSÉGEK



I. A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában, valamint a költségvetési szervek jog-
állásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény-
ben biztosított jogkörömben eljárva, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. ál-
lásfoglalásában kapott felhatalmazás alapján a Magyar
Tudományos Akadémia költségvetési szerveinek akadé-
miai megbízási hatáskörbe tartozó vezetôi munkakörének
átadás-átvételi rendjét a jelen határozat mellékletében (a
továbbiakban: határozat) foglaltak szerint határozommeg.

II. E határozat 2009. december 20-án lép hatályba azzal, hogy
egyidejûleg hatályát veszti aMagyarTudományosAkadémia
elnökének és fôtitkárának az akadémiai megbízási hatáskör-
be tartozó intézményi vezetôk munkakörének átadás-átvéte-
lérôl szóló 1/2006. (A. É. 5.) MTA együttes szabályzata.

III. E határozat rendelkezéseit a hatályba lépése után indult
munkakör átadás-átvételi eljárásokban kell alkalmazni.

Pálinkás József s. k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
19/2009. (XII. 15.) sz határozatához

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában, valamint a költségvetési szervek jogállá-
sáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben biz-
tosított jogkörömben eljárva, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában ka-

pott felhatalmazás alapján a Magyar Tudományos Akadémia
költségvetési szerveinek akadémiai megbízási hatáskörbe tar-
tozó vezetôi munkakörének átadás-átvételi rendjét a követke-
zôk szerint határozom meg.

1. §
A határozat hatálya

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya az Akadémia által ala-
pított és irányított köztestületi költségvetési szervekre (a
továbbiakban: akadémiai költségvetési szervek) terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya az akadémiai költ-
ségvetési szervek alábbi, a Magyar Tudományos Akadé-
mia (a továbbiakban: Akadémia) elnökének mint az alap-
vetô munkáltatói jogok gyakorlójának (a továbbiakban:
munkáltatói jogok gyakorlója) megbízási körébe tartozó
magasabb vezetô közalkalmazottaira terjed ki:
a) Kutatóközpont fôigazgatója, kutatóintézet igazgatója,
kutatóközpont és kutatóintézet gazdasági szervezeté-
nek vezetôje.

b) Egyéb akadémiai költségvetési szervek:
– MTA Könyvtár
– Támogatott Kutatócsoportok Irodája
– Akadémia területi bizottságai titkársága
– j óléti szervezetek
– kutatást segítô egyéb szervezetek (különösen a Kuta-
tásszervezési Intézet)

– Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése
(ALFA)

fôigazgatója, igazgatója, titkárságvezetôje, intézményve-
zetôje, gazdasági szervezetének vezetôje.

(3) Az akadémiai költségvetési szervek további vezetôire néz-
ve az akadémiai költségvetési szerv vezetôje – jelen sza-
bályozással és a vonatkozó jogszabályokkal összhang-
ban – határozathatja meg a munkakör átadásának és átvé-
telének rendjét.

2. §
A munkakör átadás-átvételi eljárás

(1) A jelen határozat hatálya alá tartozó magasabb vezetô be-
osztású közalkalmazott (a továbbiakban: vezetô) munka-
körét vezetôi megbízásának megszûnése (megbízás visz-
szavonása, határozott idôre adott vezetôi megbízás esetén
a határozott idô letelte stb.) esetén munkakör átadás-átvé-
teli eljárásban köteles átadni.

Az akadémiai költségvetési szervek akadémiai
megbízási hatáskörbe tartozó vezetôi munkakörének

átadásáról és átvételérôl

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
19/2009. (XII. 15.) számú határozata

az akadémiai költségvetési szervek akadémiai
megbízási hatáskörbe tartozó vezetôi munkakörének

átadásáról és átvételérôl
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Munkakör Pótlékra jogosító végzettség

Kommunikációs munkakör
felsôfokú újságírói szakképesítés, nemzetközi kapcsolatok területén szerzett
szakképzettség

Belsô ellenôrzés
felsôfokú informatikai szakképzettség, okleveles adószakértôi szakképesítés,
okleveles könyvvizsgálói szakképesítés

Nemzetközi kapcsolatok feladatkörei
nemzetközi kommunikáció szakképzettség,
nemzetközi menedzsment szakképzettség

Valamennyi munkakörben
tudományterületi: doktori (Phd-fokozat), tudomány(ok) kandidátusa,
tudomány(ok) doktora, MTA doktora

KÉPZETTSÉGI PÓTLÉKRA
JOGOSÍTÓ MUNKAKAKÖRÖK ÉS VÉGZETTSÉGEK (folytatás)



(2) A vezetô a folyamatban lévô ügyeket – ha a munkáltatói
jogok gyakorlója másként nem rendelkezik – az alábbiak-
ban felsorolt kijelölt személynek adja át:
a) ha a vezetôi megbízás visszavonásával vagy a határo-
zott idôre adott vezetôi megbízás idôtartamának eltel-
te miatti vezetôi megbízás megszûnésével egyidejûleg
az új vezetô megbízása is megtörtént, az átvevô új ve-
zetônek;

b) ha a vezetôi megbízás visszavonásával, illetve az a)
pont szerinti határozott idô lejártával egyidejûleg új ve-
zetôt még nem bíztak meg, az akadémiai költségveté-
si szerv hatályos szervezeti és mûködési szabályzatá-
ban – az akadályoztatás esetére – megjelölt helyettes-
nek/munkatársnak;

c) a vezetô tartós (30 napot meghaladó) akadályoztatása
miatti munkakörátadás, illetve a vezetô lemondása ese-
tén a munkáltatói jogok gyakorlója esetileg rendelke-
zik az ügyek átadás-átvételérôl.

(3) A (2) bekezdés szerinti átadást e határozat 3. §-a szerinti
jegyzôkönyvben kell dokumentálni.

(4) A munkakör átadás-átvételi eljárást – a munkáltatói jogo-
kat gyakorló vezetô eltérô rendelkezése hiányában – a ve-
zetôi megbízás visszavonását, a megbízásra adott határo-
zott idô leteltét, a tartós akadályoztatás bekövetkezését, il-
letve a lemondás bejelentését követô 30 napon belül be
kell fejezni.

(5) A munkakör átadás-átvételi eljárás kezdô idôpontjáról el-
ôzetesen, írásban értesíteni kell a Magyar Tudományos
Akadémia Titkárságának az érintett akadémiai költségve-
tési szerv szakmai irányításában való közremûködésre a
Titkárság Szervezeti és Mûködési Szabályzatában elsô he-
lyen kijelölt szervezeti egységét (Kutatóintézeti Fôosztály,
Pénzügyi Fôosztály, Jogi és Igazgatási Fôosztály). Az il-
letékes titkársági fôosztályvezetô az értesítést követôen sa-
ját hatáskörben dönt arról, hogy az átadás-átvételi eljárás-
ban személyesen vagy az általa felhatalmazott munkatárs
képviseletével részt vesz-e.

3. §
Az átadás-átvételi jegyzôkönyv

(1) A 2. § szerinti munkakör átadás-átvételi eljárás során ké-
szített jegyzôkönyvnek tartalmaznia kell különösen:

a) az átadással érintett akadémiai költségvetési szerv
megnevezését; az átadás-átvételi eljárásban részt vevô
személyek nevét és beosztását; az eljárás kezdô és be-
fejezô idôpontját; az átadás-átvétel helyét;

b) az átadó vezetô által adott, a munkakörrel kapcsolatos,
általános jellegû tájékoztatás megtörténtét tanúsító
megállapítást (az akadémiai költségvetési szerv hatá-
lyos szervezeti és mûködési szabályzatában ezen ve-
zetô tekintetében meghatározott feladatokról, jogokról
és kötelezettségekrôl);

c) az akadémiai költségvetési szerv alapító okiratának és
hatályos szabályozásainak felsorolását, és az azok át-
adás-átvételét igazoló megállapítást az átvevô részérôl;

d) az akadémiai költségvetési szerv számára megállapí-
tott éves feladatok idôarányos teljesítésérôl szóló tájé-
koztatást;

e) az átadott konkrét ügyeket, kötelezettségvállalásokat
(elintézetlen ügyiratok, folyamatban lévô ügyek, hatá-
lyos szerzôdések, levelek stb.), az ezekben teendô in-
tézkedések megnevezését és a kapcsolódó további ér-
demi megjegyzéseket;

f) bíróságon folyamatban lévô peres ügyben a per tár-
gyának megjelölését és a jogi képviselô megneve-
zését;

g) a vezetô kezelésében (irattár stb.) lévô, a költségveté-
si szerv tevékenységének ellátása, mûködése, gazdál-
kodása szempontjából alapvetô, lényeges információ-
kat tartalmazó valamennyi hivatalos irat, elektronikus
formában (számítógépen, illetve bármely más adat-
hordozón) tárolt adatok és dokumentumok, a vezetôi
munkakörhöz kapcsolódó irattár (TÜK) és az iktató-
könyvek átadás-átvételét igazoló megállapítást;

h) az átadás-átvételt megelôzô hónap utolsó munkanap-
ján meglévô, személyi állományról készített kimutatás
átvételét igazoló megállapítást;

i) a vezetô munkáltatói jogkörébe tartozó vezetôk és köz-
vetlen munkatársak kinevezésének és vezetôi megbí-
zásának átvételét igazoló megállapítást vagy a szóban
forgó személyek név szerinti felsorolását és a vezetôi
megbízás érvényességi idejének feltüntetését;

j) az akadémiai költségvetési szerv testületeibe, illetve
külsô testületekbe delegált tisztségviselôk névsorát és
az általuk ellátott tisztségek megjelölését;

k) az akadémiai költségvetési szerv kötelezettségvállalás,
utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjérôl és
az intézmény likviditásáról adott tájékoztatást igazoló
megállapítást;

l) az akadémiai költségvetési szerv elôirányzat-felhasz-
nálási keretszámláján, az egyéb hitelintézetnél veze-
tett számláin meglévô összegeket, az átadás-átvétel
napjáig beérkezett pénzintézeti kivonatok alapján;

m) a munkakört átadó vezetô írásbeli elszámoltathatósági
nyilatkozatát arról, hogy az intézménynél a folyamat-
ba épített elôzetes és utólagos vezetôi ellenôrzés rend-
szere és a belsô ellenôrzés kiépített, és a vezetô tájé-
koztatását ezek mûködésének rendjérôl;

n) a vezetô hivatali szobájában lévô, illetve a visszaszol-
gáltatási kötelezettséggel kizárólagos használatába
adott tárgyi eszközök (pl. mobiltelefon) és készletek
tételes átadás-átvételét igazoló megállapítást;

o) a legutóbbi, az irányító szerv által végzett, illetve a
költségvetési szervi belsô ellenôrzésrôl, továbbá a kü-
lönbözô hatóságok által tartott, még intézkedést igény-
lô ellenôrzésekrôl készült okiratok átadás-átvételét iga-
zoló megállapítást;

p) az átadó vagy az átvevô által lényegesnek tartott to-
vábbi adatok, tények, körülmények, észrevételek is-
mertetését;

q) az átadó vezetô által használt bélyegzô(k) lenyomat
szerinti ismertetését, illetve átadás-átvételének meg-
történtét;

r) az átadó vezetô által használt páncélszekrény, fém-
szekrény kulcsának átadás-átvételét;

s) az érvényes munkaköri leírás átadás-átvételét igazoló
megállapítást;

t) az átadás-átvételi eljárásban részt vevôk aláírását;
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u) az akadémiai költségvetési szerv gazdasági szerveze-
te vezetôjének munkakör-átadása esetén a fentieken
túl:
– az átadás-átvétel idôpontjára vonatkozó fôkönyvi
kivonatot,

– a Magyar Államkincstárral kapcsolatos aktuális
ügyeket,

– a kötelezô beszámolási és adatszolgáltatási kötele-
zettség teljesítésével kapcsolatos megállapításokat,

– az eszközök leltározásával kapcsolatos tájékozta-
tást,

– a közterhek (adók, tb-járulék) bevallásával, átuta-
lásával kapcsolatos helyzetrôl való tájékoztatást, az
adókapcsolatokat,

– az átadás-átvétel napján a házi- és a valutapénztár-
ban meglévô forint készpénz, illetve valuta össze-
gét,

– a beruházási és felújítási feladatok teljesülésének
helyzetérôl és a keretmaradványok alakulásáról va-
ló tájékoztatást,

– az átadás-átvétel idôpontjában érvényes kötele-
zettségvállalási nyilvántartást és ennek alapdoku-
mentumait.

(2) A munkakör átadás-átvételi eljárásban felvett jegyzô-
könyvben szereplô adatok hitelességéért elsôdlegesen az
átadó vezetô felelôs, az átvevôt e körben az átadó nyilat-
kozattételének, illetve a dokumentumok átvétele tényének
igazolásával kapcsolatban terheli felelôsség.

(3) Az átadás-átvételi jegyzôkönyvet legalább három eredeti
példányban kell elkészíteni, amelybôl egy-egy példány il-
leti meg az átadót, az átvevôt és a munkáltatói jogkört gya-
korló vezetôt.

(4) Az átadás-átvételi jegyzôkönyvet a vezetôi megbízás, il-
letve a közalkalmazotti jogviszony megszûnésével kap-
csolatos eljárás részeként kell kezelni.

(5) A befejezett munkaköri átadás-átvételi eljárásról készült
jegyzôkönyvet (vagy annak másolati példányát) meg kell
küldeni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, valamint a 2.
§ (5) bekezdésben meghatározott titkársági fôosztályve-
zetônek.

(6) Ha a jegyzôkönyvben az átadó vagy az átvevô külön ér-
demi észrevételt tett, az (5) bekezdés szerinti titkársági
szervezeti egység vezetôje azzal kapcsolatos véleményé-
rôl haladéktalanul tájékoztatja a munkáltatói jogok gya-
korlóját.

4. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen határozat 2009. december 20-án lép hatályba azzal,
hogy egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Tudományos
Akadémia elnökének és fôtitkárának az akadémiai meg-
bízási hatáskörbe tartozó intézményi vezetôk munkaköré-
nek átadás-átvételérôl szóló 1/2006. (A. É. 5.) MTA együt-
tes szabályzata.

(2) E határozat rendelkezéseit a hatályba lépése után indult
munkakör átadás-átvételi eljárásokban kell alkalmazni.

Pálinkás József s. k.

I.A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában, valamint a Magyar Tudományos Aka-
démia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásá-
ban biztosított jogkörömben eljárva, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében foglal-
takkal összhangban a Magyar Tudományos Akadémia
részére felajánlott tudományos gyûjtemények, hagyatékok,
ajándékok és pénzadományok elfogadásának és kezelésé-
nek rendjét e határozat mellékletében (a továbbiakban
együttesen: határozat) foglaltak szerint határozom meg.

II. Jelen határozat 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy
egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Tudományos Aka-
démia elnökének és fôtitkárának 5/2009. (A. É. 3) MTA
együttes szabályzata a tudományos gyûjtemények, hagya-
tékok, ajándékok, pénzadományok elfogadásának és ke-
zelésének rendjérôl. E határozatot a hatályba lépését kö-
vetôen felajánlott tudományos gyûjtemények, hagyatékok,
ajándékok, pénzadományok tekintetében kell alkalmazni.

III. Jelen határozatot azAkadémiai Értesítôben kell közzéten-
ni, valamint az érintettek számára a helyben szokásos mó-
don kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s. k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
20/2009. (XII. 15.) sz. határozatához

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában, valamint a Magyar Tudományos Akadé-
mia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában
biztosított jogkörömben eljárva, a Magyar TudományosAka-
démia Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltakkal össz-
hangban a Magyar TudományosAkadémia részére felajánlott
tudományos gyûjtemények, hagyatékok, ajándékok és pénz-
adományok elfogadásának és kezelésének rendjét a követke-
zôk szerint határozom meg.

1. §
A határozat hatálya

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudományos
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) köztestületre; az

A tudományos gyûjtemények, hagyatékok,
ajándékok, pénzadományok elfogadásának

és kezelésének rendjérôl

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
20/2009. (XII. 15.) számú határozata

a tudományos gyûjtemények, hagyatékok,
ajándékok, pénzadományok elfogadásának

és kezelésének rendjérôl
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Akadémia által alapított és irányított köztestületi költség-
vetési szervekre (a továbbiakban: akadémiai költségveté-
si szervek); az Akadémia tudományos osztályaira, tudo-
mányos bizottságaira és egyéb testületi szerveire terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: a határozat hatálya az (1) bekezdésbenmegha-
tározott szerveknek és testületeknek felajánlott tudományos
gyûjteményekre, hagyatékokra, ajándékokra és pénzadomá-
nyokra (a továbbiakban együttesen: adomány) terjed ki.

2. §
A felajánlott tudományos gyûjtemények, hagyatékok,

ajándékok és pénzadományok vizsgálata

(1) Az Akadémia, valamint az e határozat hatálya alá tartozó
szervek és testületek az Akadémia mûködésének és fej-
lesztésének elôsegítésére – az Akadémia tulajdonába ke-
rülô – adományokat fogadhatnak el.

(2) Az Akadémia elsôsorban feltételekhez, szolgáltatás nyúj-
tásához nem kötött adományokat fogadhat el. Az adomá-
nyozó által feltételekhez kötött adomány esetén az Aka-
démia által vállalt feltételeknek összhangban kell lenniük
az Akadémia feladataival, céljaival.

(3) AzAkadémia számára felajánlott adományokat meg kell
vizsgálni jogszerûség, per- és tehermentesség, fenntart-
hatóság, esetleges egyszeri ráfordítás és folyamatos
fenntartatási, mûködési, ôrzési költség szempontjából.
A tudományos gyûjtemény, hagyaték, ingatlan és ingó
ajándék, pénzadomány átvétele elôtt – a (3)–(4) bekez-
désekben foglaltakra figyelemmel – vizsgálni kell külö-
nösen:
a) az örökhagyó, az ajándékozó rendelkezéseit és azok
végrehajthatóságát,

b) az átvétel jogi és pénzügyi feltételeit,
c) az adomány hasznosításának, esetleg értékesítésének
lehetôségét, illetve az ajándék akadémiai vagyonban
tartása esetén a megôrzésével, kezelésével kapcsola-
tos várható költségeket és a velük járó anyagi elônyö-
ket, hátrányokat.

(4) Adomány csak tisztázott jogi körülmények között vehetô
át. Az adomány átvételérôl hozott döntés során vizsgálni
kell, hogy annak átvétele nem jelent-e az Akadémiára
aránytalanul nagy terhet.

(5) Nem vehetô át olyan adomány, amelynek
a) elfogadása valószínûsíthetôen hosszantartó és/vagy
eredményében bizonytalan jogi eljárással járna (az
ajándék külföldön van, és/vagy tisztázatlanok a tulaj-
donviszonyok és az örökösödés stb.),

b) per-, teher- és igénymentessége vitatott; vagy amely
nem per-, teher- vagy igénymentes,

c) megôrzése, kezelése azAkadémiára aránytalanul nagy
terhet jelentene,

d) hozadékának jelentôs része nem fordítható akadémiai
célokra.

(6) A tudományos célokat nem szolgáló adományok átvétele
esetén, amennyiben az átvétel nem ellentétes a halál ese-
tére vonatkozó rendelkezéssel, illetve egyéb akadémiai ér-
dekkel, törekedni kell azok mielôbbi értékesítésére. E kör-
ben kerülni kell a fenntartási, gyûjtemények esetében a
restaurálási feladatok aránytalan mértékû vállalását.

3. §
Döntés a felajánlott tudományos gyûjteményekrôl,
hagyatékokról, ajándékokról és pénzadományokról

(1) Az adomány elfogadásának vagy visszautasításának el-
ôkészítését az Akadémia fôtitkára felügyeli.

(2) Az adomány stb. elfogadásáról – a Magyar Tudományos
Akadémia Titkársága (Titkárság) Jogi és Igazgatási Fô-
osztálya (Jogi és Igazgatási Fôosztály) javaslata, szükség
szerint szakértôi vélemény alapján – azAkadémiaVezetôi
Kollégiuma dönt.

(3) A Vezetôi Kollégium a (2) bekezdés szerinti döntésének
meghozatalával egyidejûleg meghatalmazza a Jogi és
Igazgatási Fôosztály jogi képviselet ellátására jogosult
köztisztviselôjét a hagyatéki eljárásban, illetve az ado-
mány elfogadásával kapcsolatos egyéb eljárásban való
képviseletre és az adománnyal kapcsolatos ügyintézésre.

(4) A Jogi és Igazgatási Fôosztály hatáskörébe tartozik az
adomány elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatos
operatív feladatok ellátása, valamint tájékoztató közle-
mény megjelentetése az Akadémiai Értesítôben az ado-
mány elfogadásáról, illetve – az adományozó szándéka
szerint – alapító okirat közzétételével az akadémiai díj és
ösztöndíj alapításáról.

4. §
Az elfogadott tudományos gyûjtemények, hagyatékok,

ajándékok és pénzadományok kezelése

(1) Készpénzadomány, pénzintézeti számlán lévô pénzösszeg,
illetve egyéb pénzbeli juttatás esetén az átadás, illetve a
hagyatékátadó végzés jogerôre emelkedése után a Titkár-
ság Pénzügyi Fôosztálya intézkedik az iránt, hogy azok az
Akadémia Vagyonkezelô Szervezete elkülönített számlá-
jára kerüljenek.

(2) Az elfogadott adomány – ideértve az akadémiai díj és a
tudományos ösztöndíj fedezetéül szolgáló tôkét is – keze-
lésébôl, illetve ezek értékesítésbôl, hasznosításából szár-
mazó bevétellel való gazdálkodás a Vagyonkezelô Szer-
vezet keretein belül elkülönítetten történik.

(3) Az e határozat alapján elfogadott adomány a Magyar Tudo-
mányosAkadémia köztestület tulajdonába kerül. Az elfoga-
dott adomány abban az esetben is azAkadémia vagyonát ké-
pezi, ha amagánszemély akadémiai költségvetési szervet je-
lölt meg jogosultként. Ebben az esetben az akadémiai
költségvetési szerv vezetôje – azAkadémia fôtitkárának elô-
zetes egyetértésével – tesz elfogadó nyilatkozatot, és az aka-
démiai vagyon kezelôjeként járhat el, a jelen határozatban
foglaltaknakmegfelelôen. Ha az adományt értékesítik, az eb-
bôl származó bevétel – amelyet a felajánlásbanmeghatározott
célra kell felhasználni – a jogosult akadémiai költségvetési
szervet illeti meg. A jogosult akadémiai költségvetési szer-
vet illeti meg a közvetlenül számára felajánlott pénzadomány.
Az adomány elfogadásáról a Jogi és Igazgatási Fôosztály – az
akadémiai költségvetési szerv tájékoztatása alapján – tájé-
koztató közleményt tesz közzé az Akadémiai Értesítôben.

(4) Akadémiai díj alapítása csak abban az esetben vállalható,
ha az e célra adományozott tôke összege után keletkezô
éves hozadék legalább annyiszor eléri az adományozás
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évében érvényes tudományos munkatársi közalkalmazot-
ti besorolás garantált illetményének összegét, ahány díjat
az alapító az adott évben ki szeretne adni. Amikor a tôke
hozadéka az említett mérték alatt marad, a díjat meg kell
szüntetni, a tôke az akadémiai vagyon része marad. A tô-
két a továbbiakban is csak akadémiai díjak, ösztöndíjak
finanszírozására lehet felhasználni.

(5) Éves tudományos ösztöndíj alapítása csak abban az eset-
ben vállalható, ha az adományozott tôke összege után ke-
letkezô éves hozadék annyiszor éri el az adományozás
évében érvényes Bolyai János Kutatási Ösztöndíj tizen-
kétszeresét, ahány ösztöndíj elnyerésére teremt fedezetet
az alapító.Amikor a tôke hozadéka az említett mérték alatt
marad, az ösztöndíjat végsô esetben meg kell szüntetni.
Ebben az esetben a tôke az akadémiai vagyon elkülönített
része marad. A tôkét a továbbiakban is csak tudományos
ösztöndíjak finanszírozására lehet felhasználni. Amennyi-
ben a tôke hozadéka elôreláthatóan az elôzôekben meg-
határozott mérték alá kerül, az átadás idôszakát meg kell
hosszabbítani, vagy az átadást ideiglenesen, a tôke kellô
mértékre emelkedéséig, szüneteltetni kell.

(6) A (4)–(5) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell az e ha-
tározat hatályba lépése elôtt alapított díjakra, közérdekû
kötelezettségvállalásokra, alapítványokra stb. is, ha az il-
letékes tudományos osztály megállapítása szerint azok
már nem felelnek meg az alapítói szándéknak, és a tôke
hozadéka olyan csekély mértékû, hogy abból az alapítói
szándéknak már nem lehet eleget tenni. Ezekben az ese-
tekben – amennyiben kizáró ok nem áll fenn – a díjat meg
kell szüntetni, és a Jogi és Igazgatási Fôosztálynak – az
Akadémia elnökétôl kapott külön meghatalmazás alapján
– kezdeményeznie kell a kezelésre kijelölt hitelintézetnél
a tôkének az Akadémia Vagyonkezelô Szervezete elkülö-
nített számlájára való átutalását.

(7) Az akadémiai díjat, tudományos ösztöndíjat alapítani
szándékozó személlyel a Jogi és Igazgatási Fôosztály kö-
teles a jelen határozatot megismertetni, és írásban nyilat-
koztatnia kell ôt az abban foglaltak tudomásulvételérôl és
elfogadásáról.

(8) Tudományos gyûjtemény esetén azokat a mûtárgyakat (fest-
ményeket, grafikákat, metszeteket, érméket stb.), amelyekre
az Akadémia Mûvészeti Gyûjteményének vezetôje igényt
tart, és a végrendelet, illetve az adományozó szerzôdés azt
nem zárja ki, azAkadémia Mûvészeti Gyûjteményének kell
átadni. Elôbbiek szerint a könyvritkaságok, értékes könyvek,
kéziratok, ôsnyomtatványok stb., azAkadémiaKönyvtára fô-
igazgatójának igénye alapján azAkadémiaKönyvtárát illetik.

(9) Amennyiben az adományt a 2. § (6) bekezdésében foglaltak-
ra figyelemmel értékesítik – ha az örökhagyó, az ajándékozó,
az adományozó a vagyon felhasználásáról nem rendelkezett,
a juttatás célját nem jelölte meg – azAkadémiaVezetôi Kol-
légiuma (ha az elhunyt vagy az ajándékozó, az adományozó
köztestületi tag volt, az illetékes tudományos osztály elôzetes
véleményének ismeretében) dönt a felhasználás céljáról.

5. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen határozat 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy
egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Tudományos Aka-

démia elnökének és fôtitkárának 5/2009. (A. É. 3.) MTA
együttes szabályzata a tudományos gyûjtemények, hagya-
tékok, ajándékok, pénzadományok elfogadásának és ke-
zelésének rendjérôl.

(2) E határozatot a hatályba lépése után felajánlott tudomá-
nyos gyûjtemények, hagyatékok, ajándékok, pénzadomá-
nyok tekintetében kell alkalmazni.

Pálinkás József s. k.

9/2009. (XI. 24.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai jóváhagyják az egyes tudományos
osztályokra jutó nem akadémikus képviselôk létszámát az el-
ôterjesztésben foglaltak szerint:

2. Az Elnökség tagjai – az elnökségi ülésen megtárgyaltak
szerint – jóváhagyják a bizottságok szerinti szavazás rendjét.

10/2009. (XI. 24. ) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai felkérik
– az élettudomány területérôl:
1. Réthelyi Miklóst (V. Orvosi Tudományok Osz-
tálya)

2. Márialigeti Károlyt (VIII. Biológiai Tudományok
Osztálya)

– a matematika- és természettudomány területérôl:
1. Szeidl Lászlót (III. Matematikai Tudományok Osz-
tálya)

2. Buka Ágnest (XI. Fizikai Tudományok Osztálya)
– a társadalomtudomány területérôl:
1. Szörényi Lászlót (I. Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyok Osztálya)

2. Németh Györgyöt (II. Filozófiai és Történettudo-
mányok Osztálya)

a Választási Bizottság tagjaként, valamint Tolnai Mártont,
a KSZI igazgatóját, hogy a Választási Bizottság titkáraként
kezdje meg munkáját.

2. Az Elnökség tagjai elfogadják a 2010. évi közgyûlés nem
akadémikus képviselôi megválasztásáról szóló szabályza-
tot az elôterjesztésben foglaltak szerint.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének
határozatai

a 2009. november 24-én megtartott
elnökségi ülésrôl
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Osztály I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

Képviselôi
hely

17 19 15 20 22 18 19 18 20 16 16



11/2009. (XI. 24.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Magyar TudományosAkadémia Kom-
munikációs Stratégiáját az elôterjesztésben foglaltak szerint
elfogadják.

12/2009. (XI. 24.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai tudomásul vették Németh Tamás fô-
titkár tájékoztatóját az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
2009. október 12-i üléseinek határozatairól.
2. Az Elnökség tagjai az AKT Mûködési Szabályát és

Ügyrendjét az elôterjesztés melléklete szerint jóváhagyják.

13/2009. (XI. 24.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség jóváhagyja a Doktori Tanács által javasolt – a
II. Osztályra vonatkozó – ügyrendet, valamint az annak mel-
lékletét képzô doktori követelményrendszert.

14/2009. (XI. 24.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Lendület Fiatal Kutatói Program
2010. évre történô meghirdetésérôl szóló tájékoztatást meg-
ismerték és tudomásul vették.

15/2009. (XI. 24.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Szily Kálmán akadémiai díj alapítá-
sáról szóló tájékoztatást megismerték és tudomásul vették.

16/2009. (XI. 24.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Tiszakutató Intézet létrehozásának el-
ôkészítésérôl szóló tájékoztatást megismerték és tudomásul
vették.

17/2009. (XI. 24.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai felhatalmazzák Palkovits Miklóst, a
Doktori Tanács elnökét, hogy azon nagydoktoroknak, akik
nem tagjai a köztestületnek, levelet küldjön figyelemmel a
módosított akadémiai törvény és a vonatkozó kormányrende-
let által kijelölt szabályozási környezetre.

18/2009. (XII. 15.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai köszönettel tudomásul vették a tájé-
koztatót a Magyar TudományosAkadémia 2010. évi költség-
vetésérôl.

19/2009. (XII. 15.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia belsô
szabályzatainak felülvizsgálatáról szóló elôterjesztést megvitat-
ták, és azzal az elôterjesztés szerinti tartalommal egyetértenek.

20/2009. (XII. 15.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a „MTA-Q2 épület” beruházás kereté-
ben megvalósuló akadémiai kutatóközpont projekt céljait,
megvalósításának feltételeit megismerték, és azzal az elôter-
jesztésben foglaltak szerint egyetértenek.

22/2009. (XII. 15.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai tudomásul vették Németh Tamás fôtit-
kár tájékoztatóját az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
2009. november 23-i ülésének határozatairól, valamint az
igazgatói kinevezésekrôl.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének
határozatai

a 2009. december 15-én megtartott
elnökségi ülésrôl
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1/2010.(I. 12.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai az MTA 2010. évi tagválasztásá-
val és a nem akadémikus közgyûlési képviselôk választásával
összefüggô feladatokról szóló tájékoztatást tudomásul vették.

2/2010. (I. 12.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai az MTA Titkárság 2010. I. fél-
évi munkatervét megismerték, és azt az elôterjesztés szerinti
tartalommal támogatták.

3/2010. (I. 12.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai a Bolyai János Kutatási Ösz-
töndíj Kuratórium új Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,
valamint Ösztöndíj Szabályzatát megismerték, és azt az el-
ôterjesztés szerinti tartalommal támogatták.

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIAVEZETÔI KOLLÉGIUMÁNAK
2010. JANUÁR 12-EI HATÁROZATAI

19/2009. (XII. 15.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai az MTA Nemzetközi Kapcso-
latok Bizottságának Ügyrendjét az elôterjesztésben foglaltak
szerint elfogadják.

20/2009. (XII. 15.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai javasolják Dr. Horváth Leven-
te kooptálását az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottsá-
gába, valamint az MTA KÖTEB Felkészülés a Klímaválto-
zásra Albizottságába.

14/2009. (XII. 1.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai a Magyar TudományosAkadé-
mia Titkárságán foglalkoztatottak részére megállapítható kép-
zettségi pótlékokról szóló elôterjesztést megvitatták, és azt az
abban foglaltak szerint elfogadták.

15/2009. (XII. 1.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai a Magyar TudományosAkadé-
mia belsô szabályzatainak felülvizsgálatáról szóló elôter-
jesztést megvitatták, és azt az abban foglaltak szerint elfo-
gadták.

16/2009. (XII. 1.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai tudomásul vették Németh Ta-
más fôtitkár tájékoztatóját az Akadémiai Kutatóintézetek Ta-
nácsa 2009. november 23-i ülésének határozatairól, valamint
az igazgatói megbízásokról.

17/2009. (XII. 1.)
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai az „MTA Q2 épület” elneve-
zésû projekt keretében ingatlanfejlesztéssel és kutatási inf-
rastruktúra beruházással megvalósuló Magyar Tudományos
Akadémia Kutatóközponttal kapcsolatos projektcélokat és a
megvalósítás feltételeit megismerte, és azokkal az elôterjesz-
tésben foglaltak szerint egyetért.

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIAVEZETÔI KOLLÉGIUMÁNAK
2009. DECEMBER 15-EI HATÁROZATAI

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIAVEZETÔI KOLLÉGIUMÁNAK
2009. DECEMBER 1-JEI HATÁROZATAI
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KÖZLEMÉNY

A Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára középiskolai oktató munkájuk mellett elért tudományos eredményeikért,
az alábbi középiskolai pedagógusokat részesítette Pedagógus Kutatói Pályadíjban:

A társadalom-, gazdaság- és humán tudományok területén:

Dr. Gloviczki Zoltánt a budapesti Németh László
Gimnázium tanárát

az Ovidius ars poeticája címû
pályamunkájáért

Juhász Lászlót a mezôcsáti Általános Mûvelôdési
Központ Egressy Béni Általános és
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárát

A településszerkezet és az építkezés
változásai Mezôcsáton a honfoglalás
korától a 20. század végéig címû
pályamunkájáért

Kiss-Csapó Gergelyt a budapesti Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola és Gimnázium tanárát

Az autonómia és a modernizálódás
kérdései Ladakhban. Hogyan
vélekednek Ladakhban a
modernizációról? Egy interjúvizsgálat
tanulságai címû pályamunkájáért

Kiss Csillát az ELTE Trefort Ágoston
Gyakorlóiskola tanárát

a „Királynô vagy te a mûvészet
országában”. A színésznôi szerepkör
változásai a 19. századi
Magyarországon címû pályamunkájáért

Maksa Katalint a budapesti Janikovszky Éva Általános
Iskola és Gimnázium tanárát

Az élôszó mûvészei. Móricz Zsigmond
A boldog ember és Csalog Zsolt
Parasztregény címû pályamunkájáért

Soós Sándorné Dr. Veres Rózsát a szentendrei Ferences Gimnázium a „…fonjunk rózsafüzért szép
Üdvözletébül!” A rózsafüzér imádsága
és rózsafüzéres versek a XIX–XXI.
századi magyar irodalomban címû
pályamunkájáért

Kiss Lászlót a Hódmezôvásárhelyi Integrált
Szakképzô Központ, Szakiskola és
Szakközépiskola tanárát

A mindennapos testnevelés
eredményeinek reprezentációja címû
pályamunkájáért

Dr. Mészáros Lukácsot
a szentendrei Ferences Gimnázium
tanárát

New results for the Late Miocene
Soricidae stratigraphy of the
Pannonian Basin (A Pannon-medence
késô miocén Soricidae
sztratigráfiájának új eredményei) címû
pályamunkájáért

Székely-Kékedy Kingát A Pestlôrinci Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola tánárát

a Föld – Emberiség 2-3 (1. félidô, 42.
perc), avagy milyen lépéseket
tehetnénk a Föld megmentéséért címû
pályamunkájáért

A matematika és természettudományok területén
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FOGADÓÓRÁK

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke minden hónap elsô hétfôjén 16.00–17.00 óra között – elôzetes be-
jelentkezés alapján (tel.: 331-9353) – fogadóórát tart.AzAkadémia köztestületi tagjainak más idôpontokban is rendelkezésére áll.

______________________________

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

Dr. Gémesi Zoltánt a gödöllôi Madách Imre
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium tanárát

a Kis vízfolyások mentén a talajrevízió
és üledéktranszport radiológiai
vizsgálata címû pályamunkájáért

Holics Lászlót az ELTEApáczai Csere János Gyakorló
Gimnázium tanárát

Contest problems in physics címû
pályamunkájáért

Zsuppán Sándort a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus
(Líceum) Gimnázium, Kollégium és
Szakképzô Iskola tanárát

On the Stokes problem címû
pályamunkájáért

Az élettudományok területén


